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 | مقلي منت حسييحححح بسس ل _



 ههه

 ضجر كلا ججغفا كلامج 0 ٠١ هراي هر ُةَرْوُس

 وزوج رع ايتن املا
 ريش ةعبرا َنْوُد

 الا ىوزو باذعلا ةدوس يبو ةبوشلا ةروس هُم يك يد

 لرش نومها لإ ةلباز لوس َنيقَءارَب هذ. تلزم
 دوما روتي نوكرتشملا اي ننببا اور اوكف هلوق ىف رك ذي امب ثبعلا يقتو ابمقؤفوا

 ©َنيرفكلا رحم هللانأَو هباذغ ِيئاَف ىل هلا يجري ابدعي مكل نانآ الو ْىَتاَيَساَم ٍليلدب

 قل رحبلا موي 0 ةدْلاَنق مالغإ ٌناَوَو رادلاب ىرخألاو للي يندلا قابل
 طاق هرم سا

 نس اًيلع ملسو هيلع هللا ىلص َتْعَب ْدَقو اًضيا ىِرَب ُهْلوُسَو مِبِدْوْمُحَو تيرم نم قريَهللا ناب ى يأ

 تيبلاب َفْوَلَي الو ٌكِرْشُن ماعلادعب ّجْحَي ال ُ ْنآو ٍتايألا هذبسب ىنمب ِرْخَملا مو وب َذف عشت ةنَس بو نسا

 ةلاوجتض الا 4 ناميالان نع رت كات رفكلا نم رقي ىراخبلا اور

 ل 0 ابيلع ُْدباع ىعلا هدم ءاضقن 0 راثكلا
 مرخوا لج ا لج ين مُهومتدَِوَيحَ نيل ٍليجاتلا ودرج ١ ىبر مولر ها جرح : علنا
 يضم نوؤملاوذحفأو مالسالاوا لتقلا ىلا اُرَطْضَي ىتح نؤشلاو حالقلا ىف ٌمُهْوَرَصَحأَو و رشألب مُهَوُذَخَو

 زكا اوت 00-2 ضقاخلا عَن ىلع لك ٌُبضنو وكلشي قيرط

 ٌكَراجَتل :ْرَبْنُي ٍجَدُي لْغِفِب ٌعوفرم نكرم ٌلحانإَو بات ن رمل وري وعلان مهمل اًوُضْرْعَتن ال

 زاد وبو هنأ 56 'ةَنمَم هْعِلبَأ رت مقال هنيبا هوِجأَف لتقلا نم َكنَساَتْسِإ

 عانس نم ميلي الف هللا نيد هنوف روك ذملا َكِلَذ مِرمأ ىف ريل نبوي مل نا هؤَف
 .اوُمَلْعَيِل نارقلا

 ِ 8 5 ع

 لادا بج ايار ف ست هتان ترض آ كلا لعا لكوكرط مس انآ عسر :(مقجتج

 0 كت ايك ا يكت يبادر حس قلت :7ةةناعت لغحم هرزعج قل مآ كس يارا« ايكتمع احلا احول *بساتؤب مولخمس ثييدع

 ةلانكشاَع فر زم ( ترضح )روا جس لوم لذ كل نم عفر كرة كس (دابج ) راو تروسيب روا جس نامادّتلا

 نء)ةقلإ مارب( ترغح) فس قراقب( ما )دوا باذع رومي دكا حدب تكسي روك تدوس لا تكس درع

 حس ناالعا اك قرازنب تس باج لكل وسر كادوا دلا هي« لوم ل ذاندج ع تروس ىر يك ايكت عاود تس( بسذاع

 ( ف سوكرشم )وادب ايكدبع كثطو كتبها داجي( ىداعيمريغ نتم) قلم نر متيم نتج د قلختللس سولرشمنا( لج



 ٠١ هراب (هر وبول ةَرْوُس م عمو كلل جسخفكنكلانيَج
 لب كك كتوم دايمن !وكرش تس ا( نك ) جسدوكدن لش (خسلا اوحسيسف) لاق ىلا هتدلا( ىرازنجراهبخا) وه ايكر بع تن

 بد ماكل حر اهقنخإ لح تدع نارا تور كل دورت قوه تس لااا زتبا لك تا ءولركب لكيروا تسل نو

 هذ ركاوسروك ( نت ) ني رك ىلاهتدفلا كي روا كح لكل رك خس با زعل ا ومب سئل او ذ# كد ج اعوكدنلا مكر دإي؛

 كح اروارثلا < ماع نالعا زوا الاد ذس كل ميز هن ذ كب كب تزغآروا هير ذك لي ايدوكن ا( نتن ) < الاد

 اىرب ح لورباعم كك اروا لوكرشم ىلاختدفلا كر وط لاب ند كس ىلابرق ( تم )بكا عر ك- كس سكول مانت س باج كل وسر

 لاس اون (اكتررمجج) يروااجتت ( .لم)وك ةقئلذتةناقنق لتر جلاس ىا ذة بآروا جس كرب كل وسر اكس ادا س
 وكعب ك- لاس اركي دوا« ايامرف نالعا اكت ايآن ا لش ناديمك فل مركب ذ# ةقئلطتففناقفت لئتررنت> ين انج ءامق

 يولي ولرك وق تسرفك_ مقركا لب ( ىراخبلا هاور )اكس كف اوط لاي رع تلاحب اكرثلا تبي لوكان دوا اكعسدكدن عر كرشم

 وك ورفاكرواوج لباد نسل كج اعوك ثلا ملوح دإي ل1 ورك ىلادركور حس ناميا تركاروا حس رتبي كس قت سراب

 كك رباع ذمة نكس لاكن نا زب لعب ترخآ سك اروا ل اند < ديقو لل ودا ودي درجت كب اع كندر
 كس( سكول) كبا لوم كد كفاك 7 تاظ داب دردازلا 11317 لق للا «راتع عز ةقد نا رق

 رك شي وك ويظتم لاو ذك ذو ىلادترثلا_ كغ لحاو رك افو كت فس و: ىدول تا اك هدياعم سو: كك حس نا وب مثار

 مرت اي لب ل اي لابجج ورك وك وكرشم وف تدم قر[ كهرب احم هوروا لي اجر ذك يعم مارت ( مرش ) بحب لب «س
 لك نااروا لبن امومبروبج كل كس مالسا |ي لكل كل ابيب ووركر وصكل عب نوع ذكروا سب سوعلق وكن ارواولركريقوكن اروا « لبي

 هوركار# < ترجو كراج فذهب ضال كر واوحيتب سوم كر كا( تي وترك كاتب تاحرب 2 - كبر
 بو لاقتدشلا كبس وركش ضرع تس نارواء ود ثوم تسار اكن ا وف لي ركادا ةوكزروا ليكم اق ناموا ريلرك وق رفا

 هان يآ لآ (قل) اجاني حم لوكس لن لولرشسرلاروا جس الاد سرك مروا لاذ سرك ام ساو ذك
 اكل هوك ات حاب رركك راجستسا ريشا تع ورم تسجباك (فوزح) لثنرا دحوديو نما تلت كاف

 هدردا هديب لا كوكا لد ناديا «درك نم هداينب كاك نب( نتن ) نا ًامكس اوك اري تس آر مالك
 - لث لاناباررلا كرو كولر اكس قرور ضلع تايد يهل ةينيديرتملا اتج ةقالعاكم للكل ا

 نفيس بيه كو
 1 ا «ةفيذح نع :

 - ناايكو مور كس لاسر تكف وزحب اتم هذه «ة ءآرب كج هراغا فرط كت اب سارصقاكفاضا نا هذه : لوف

 ورك ءارب كك لاءعرمت كة ءآ رب «خلا تْدَهاَع نيل ١ ىلا روا ع ءادتبم ة ءآر ب كج اهك# وغنت اكت ارح

 ياا و ب يي



 سي تلال جحشف كلامج 0 ٠١ هراب ع3دِةّبرَتلا ُهَرْوُس
 دس لاش سردانوم ناو ءارتبم اكل ضع

 فوزي ةلصاو 7 مشادتبا نم لم هللا سم مك دركوراشاركن اف وزح ةلصاو ذ# مالعرسفم ةلصاو : ملف
 .هلوسرو هللا نم تدهاع نيذلا ىلا ةلصاو ةءارب هذه < ب تراعي فن قلتم

 هك تزاجارمالث اوحيس ءاوحيس مهلا ول وقف جي تدايكيزقاج فواح اولوق لابي خلا ارحيسف : لوف
 -<ج تاجا كس لاهي اسكس نا كتماءد اج فرصرك نتن كل
 َخَلَسْلا اًدإف” تي آىلاو د آهدنت لمد كل اه كك تحاباو تزاجارما لابتي ىتاَمَساَم ليلدب : نلوم

 قوبل زان س لاوش «رهشا هعبرا اوحيسف” لوثاكىلاهتش الك كح ل٠ ب "َنيكِرُْمْلا اوُلتقاَف مَرحْلا ٌرُهْسَْلا

 -لث ةسوم غيث داو كين كح كت (رورثاس لاش مدبب نك مرح / اك مرح رهشا رودأ

 .رحنلا مري : نلوم
 ؟لكل دكت رحنلا موي ريثأكر بكالا جحلا موي روبي

 موي كه لحا قدرك يس رحنلا موسي ريض ربكا كك ذ ازاتئعسهرماك جن نت ةكرفما عدل وكرم يس ج
 مولعم ع ايكت ياور فس ىدن توك سس تيياور لك ةقةةفاقتت لتشرر ع: شي هر كس انو لبي تقر رحنلا

 دهسا دارا ردك اتم

 كيكو مودم افيب حس اًضيا ظظفا فوذجرتالا ئرب رواجسءادتنم هّلْوُسَو كج هراشا لي لا اًضيا ٌءئرب : لوف

 فطلب لكس ما نأ هك جابك تارضتح ضنروارب لكس ماكس نأ اكن جيزي كير فطعاك هلوسسر
 -<س نفود لكالاعجس دورت سرجو لك سوم تقتلس فو ذك ابهددواعس

 ردا اجي دما رقع يسر خلا نيذلالا ليي لوا لي يوود لم لا« نيك خم نيته َنيِذَل الإ لوف
 مكس يي تدوص قرسود« كوع رم كءادتبسركو مدلج خلامهيلا اوّمتاف م« ارتبمنيذّلاف لي تروص اوم نكل يمت هلا
 نممتدهع نيذلا ىلا هلوُسَرَوهّللا َنِمُو ارب لم تروصوا يابا درارقل ست سك خلا يذلا ا الا

 نيكر شملا لاء عرونم نكي مزال ىلا لف تروص اركب اكوب يس حس نييك شما راكد لبي« نيك رشمللا
 - ايك يري تا سوهنت لوجدارم ناكر شوو حس ضاخ اكرم ول اجلال اكدوا فنا لي

 رهشافورخاس مرح رمهشا كس هراشا فرط كت ايا فاضاك ترابا ليجاتلا ةدم ىهو :نإوَق
 وكن ارش نلت ل دارم يشر ايمو ترسهشا ةعسرا لكب لو مروا بلا ذءهدحقلاو ذءبحج راك: « لن لئارم مرحللا
 تاجا كف كم ايق ليك توا. داي نتتسس تتفو كس لو ناس تبآء راك اك ب بلطس, ققؤكى و تاجا كف كم يق

 راق ردك اون يئاجاياب لوك كا دعب كح ساس تاب كرم ايق للكل كرش لكسر اريل لااوشبكروط باب وتؤكد
 حيي يس هامل مركز سسسامللل



 ١ ٠ هراب (ةر بولا ةَرْوُس 5 مسج ن0 جفال نمَج
 - ل دارع سم راح ب تروا اجا دركل ا

 < باو اكردقمل اوم ليا يك راجتسا هرسفي لعفب عوف رم : قوق

 توم ليل فاورب مسا نا هلككا لاح ظفاري محا نإ لب نيك ٍر ْشْمْلا نم ذحا نا اون

 لوك ا زيلع ب ررك د راجستسا الاودحبر يك ارواج فوذحل ثثك راجستسا دحإ كس ث!لابي يو

 لاا ارتا
 و تك سد 2

 لو ل ذرجردنموج « لو ل وقتلام انورهت كس تروس للا

 ةحضافلا 01 ةيزخملا (© ةدرشملا 0 ةرثعبملا 00 ةشقشقملا (0 ةءارب 00

 ثوحبلا 2 ةلكنملا ١( باذعلاة.رروم 098 ةمدمدملا (8) ةرفاحلا () ةريثملا ©

 5 مشو داي نم ان كرش آروا البي ل نا ءانركل بم ذرولاوسر كتل لن ىت كيب رق نكس نوم انم امتنا «ةبوسقلا ©

 سارل ايككاعكر مان كح سا ةء آرب روا كذاك ىلاعم كن اما لما لبي لاك سس ايكا عكر تسجد للاب قم اناكسسا«
 دج نالعااك ةو آرب حس نكشف افك م ىتذاغ آس

 : تريصوصت كة اري روس

 كتم ءارق لج جس اج قاب ترا ىلاج ىكرتففلا مل لبث عرورشبلس تدوس ساكس ب تميصوصت كت روما

 كس تدوم للا« كف ساب ىتي ثلا مل اج كاتبا لكتسءارقععس قا ةءارب ةروسركا تباوجابرآ لج حس هيي لسلس
 وس راد تروص تو حس لعن بسس نارك يت كلذ نيب سف تراب جو ودعتم لكاس تكن دفا مل ل عرورش

 كس تروس هدالعاس لا لوم لكل ذات هللا م سب لا عورتا تروم تن, ايكرايتفا ذس كوسم الع

 ليت ترض: ياس رف متاكد علل د ثلا مل لع عرورش ب روس ذ اقف ب آش دوا جس لوم لااندثلا مل لش عرورش
 وكر ري كس تي آل الف لع تروس ل الف تعآي دكة تب قري ىرتوادخ ماك 32 ركل تييآ وكب اظندانكةاع

 ا دتاس كس ساق ىلوم ل زان تدوس لوك بج < قت بيج نك تروسروا تايآ لآ قاكاو مولخشعسس لا
 مقا لوسردشروا لوم لكل ذاندقلا مسددحتاسكس ساق وج ل اتي وف روس بحب كك لوب لذات ىتئدقلا مم لش عرور شلح

 - يا رف تايدعكلر ثلا من لع ورشا سا ذقت
 لنروسركيو وايد بييحرت لب تروص لاك يجب ناآرق ل ثنا ذك تفدالض قب ا بحب ف ةقفلقتةفاكتت كن اع ترنعح

 هاوهو ءاوأ»



 مساج نيل ج سشفا كول نهج م ٠١ هراب (ةر هيت ةَرْوُس
 نت شعوب ء زج اكتروس د رول "هاشم اومبري كل ىلا قد تلا مم ل وورش ب ول ةروس ف الخرب سس

 كس بق ةروسركوج ءايك ا هكر ضر آل لانا ةروسولكي وف روس سو ىكا لوم موت بسس انه كس لا لافنا ةروس تس دانا كس

 كي دقي رطل ا تياعر كس ولات لوطوووج تروم لقسم مكي سرسودو:ء زج اكتروس ل وامك ب ليا لاهخاود لت #داب

 دقو تياعر كل ولات لوفود ح بيك لا لكى وزوج لاخي كلا مسرككو كك واللا ملكك

 يق ةددسدا ع نال مبدل لوقتوب دج دل د ثلا مغ ل ورث كسب قادس تلتفت لع ترن

 ردا تس اج ىلا مب ل عر ورشلس لا كانت ليس بس نم ذي ايكايكن العاكس ممكن ايد دبروا نما كس رافكل
 دس لاسر رك انس فطر وا دكيا لكي ء عاج قت د

 روم ساي أ ل تدوم لاكن اكن تاع قرورضازديل باك ت اعتق ودنج نا ك- كس تت قح اكون ب اضم تروس لا

 وزر ل قر ءاني درك تناك ت ارياعم حس برع بتم امقالشمجس اوم نايياك اسمو ماكجا قلت ناروا تاو زغدنج لرب

 رج لح بحجر كات زف لاس ى اري نين ةو زر جي لمت ا» لبكي حس بسد ب لل تاع نلاء كادت وزن«
 اوت ليي حلا ىذ نالعا اك رك جت ارباعم حس برع ل أقم انق

 : لييصغ كن رك م تارباوم

 سس نلا لئييبي دع م اقسرول ايد فس ومن لغد لدلكوكيس آف لكل ب رقروا ايا رفدصق اور فظن ثلا لوسر لضم

 لى توك دفد كيا كت ةرباعم كن جد دلك كل أبت ككر هوالعس يرق, قاس لو تدك رتل لد ا
 ترضخ امو اجا اكدوا ةساج نب ىتاسروا فيلح كير قوو جاي اكس لع للبت عسر سدد »دالاس قير

 فيا اك شير قركى ب ليهقرواايكرنيبانب فيلح اك هت آف هءازت يبقي انج اج لرتاس هك الوم فيلع اك قف

 لمت رو لمعى كت دوا كوم كتب وكي شددنا كح لامس زك اق ىذا ب سدد كورباعم للا ءايكرع تاس كس يرتكب
 كو رباعم نركب كرو المت ايانركل متري لا اًكيئاج امج" يرش لي هدي اهم لا قو و جس فيلح اكل تل يبق ر وا كك اج كود

 كح اضتق كورمتاس ماركباعص حرفين ثلا لوسر ل طمس هرباعم ل وبر اوم لش ويد __ هرباعس يي ءاكياج امج زو فالخ
 هس بناج كر فك لتتتقو لا« ب آل فير ثق لاو هدباعم بسحرك رف مايق زور تروا كم لس فير شت

 تتوك تاروي ءازغليبقذ_ كى ب لييقلخ #داذكءا جاي اي دعب كس لاا« لات ذرو فاظغ كما كوبا حم

 دابع نب كلا. بتر كيأرك او رب ببنس كا قوتر آل نع نأ حس تييلباج هنا ذ ناايمرو ك سوليبقر فود نارام ناوخ بش
 «ايل ثول ناءاسو لام م اقروا يدركوا فس لولو عاقب امتي رر ذك قالع عا :ةزعرك هس تراهت لاء قرطح

 رك لش لس دب ك- قد آليا ةيسا نسا ليبقالا ركل د [ك ياك ها نقب ضب كس يرحل مقوم ركوب

 لاذ لبي ريكس مرتؤودح لب تفرك نااديموكم وتكروا لكلوا بي ذ لورا درس نيتك

 هل شجي مزمز و سس



 ٠١ هراب (رِةَبتلاٌةَرْوُس ل مغنون جف كتل نيج
 شو ىفيا ل ركوب كك وم فوقب# دوا ناوم اب تس هسرصود كيأ نقي فس جو كة اجو: راى داعيم كيأ لي ببي دع

 كت ارارام ناو بشري هما زوم را تاس كس لور اكد ةيسا ف# يي واعمدوا لفن نس لم راك ين انج امج تمي عقم اكهنل_ا:
 -2 سوم سي غج كيا لإ كاس عنخ قت

 مرترككاعب سا زنود ىلامددا ىلاج كرتوني روطو ريشول ل هرييغو ناثغ نب دبيشرواديما نب اوفس لع يرق

 لاو اتقي ثلا لوسر هس تو اكتلاررواج_.لهاعماكر ودكتور شير قا يك يدرك اولي مرتك نارك هاني لع

 -ة انج تبعي قكرهعروا لوم تمادن ل مرحب ب تلت باوك يرجح هكا كوتش رالطا

 ق4 تر ضقت [ءاومر ضاع ل ىوبت هاكر اي هرونم ديب مكه دقو كيا كل ويد آما كامل اسس ني رم اومبررا

 رهقاو ل زادنا سرج ورد ل راعشا روج علو رب هر كس قفا بآ فس ملاسس نب ور كت رف فيلر شت ب دهساتتفو لاا

 راب ع ركا “مكر صننا مل نإ ُترصسن ال” ايار فركراوور ىكق كركر وا كرادم ذة بآل انسداددد قروب ك

 0 -اج كم كره ةلوركددد

 هس راسب كلن ١ كمه هن وم دراج
 « لومي آف الدداي ديم مفك( بلطمل اربع ) اب كس نلاروا يباب ةيبساوك ا ففي رج! راكر وري سرنا

 «<س (6 هقدشراكفلاحتارابرواارام كي بلطم ع فيطس بلطملا رب رر طا زق لي تيل اهنامذ

 ادكتؤملاَكَتافِماَرصِقَتَر ادعوملاَكْوُفَل خا اَسيرَقَّنِإ

 -الا 1 ثق ايد دبع خي كس بآروا ىك ل اظودعو حب آس لير ةبشالب

 دج سواق كَرانوللققو ادجهةريتولابانوتّيبمه

 يدرك لت لي تلاح كو ديتروا عروكر واراد ناوخ بضرب مآ نس + تس وسي ريتش نس نول نا
 روادصا ءررب وك برق ى درك رورش رات يفخ كك تب فالغدس لي رقركاي رمش قلب ك يرق ف ةقفاقفف ترضخ

 تو كلش اقت اهي ارشن اكتتفاطو تدقق بارك م هزادنا كت عاشور واد اعنا لل لون رسل يب نوكرتشلس باتا
 هس كت الاع كأ لي كل دنا كت اناح كا ج دوخدو ل اتت دموكن ايفسوا كو: روج ءامتاب روج لارحا دي رش اكى لم
 ديدي ةاعد تالاع فك رك قدي م ذس نايفسولا» لال كري ديت كورياعم 2ك كس هدنك 1ك ركع ررزعمر زعل ل صار ل وم

 دواي دركر ان اهعس جو كت الاعدقح الرواد قباس ف بسركاك لك ذ# كش رافس حس بامصرباكاروا كت ساوخرو كورباعم

 - ايكوم قراط ىارجو فوغري ير قس موو لش اهكالج لاو ماك ان نايفسلا
 نلا ذكي شلال يريفأكت يآ باطم لاق ا0قةقلت لابع نب ثلا ربك ترضعت سن متاح ىلا نبا ريت



 مسنجر تلال ج شف كلامج 2 ٠١ هراب (ةرةَبوُتلا ُةَرْوُس
 وعر رد ”ليقروادعازخ:ليقجج اق ايكءرباعم فقتي لوسر ن# لوكول نتج تور كرر تدم كيد ايدجت اسكس وكول
 مكي وكل وسر ةعيسا فس ىلاقتدثلا قم لا رفررقمدح لك قار سايجب حس سوكدل نامت ليث ياعم لوكس وكلن ةروا د رمش

 حس رقما لكل وق السسا كوي رك و لذ فرخ راسل ىذ نيود حس ناس لا دياحما راهبة دافك نترك
 كت ودان ل يوسد ل خألا عقر تسجل ىذ لي وسدرك سي مكتاكن ا < هدب اهم حس لورفاكن نجر واو ركل اجت اسكس نلامشدو

 ضف عر سوي" قاطعا لقي روم وركدابجج حس نا شدوا فلم اج وم نار ككل يك لعب تدم لوك لاق

 2 + د تب يووم افصروادقلا تييبد لايك عر حسبو لا ذاق ترضخ آلي ا نادم

 اوم قيرطم رق ويك جر البي كى السا رود دعب كس كب عيكس مينا حهدئافانيل ناج بم ماقم لا كو

 نرادولا دج خ بس عرروبشموو قي رولا لوبا خر تنارمندعب كعايكي دقي رطاتيسا نس لوفاملس اردد لفوتيشل 7

 بايثوم لايتم لم يرفك سس برا ةرزج ليج لن رست كس ل ني فير قش لاقدد ذيي فاق بآن تك
 ركل رواة لذات تايآ هر كازو نا ابرك اب را ريما وكن ةقااتاقاكفق لإ رص ركبوا ترطح ل نققاقإل بآ

 يسددا لي دانس ل تتتآيبرك اج وكن يكرشت كايا رفدداوررلكو شنب آ د كة آرب ةروموك_ةقلاقافاقفق لت ررعح عتب ل ةقاتلناقتت

 باكل رد فاوط ضني كرشم لوكس عيار دك لي ركن العا لك

 :رصقم اه ةءاري ازعا

 ككل دوي ك_ كس نارواءايكايدي درا رق ن وفاق ف الخ الماي وكدوج وك وكرشمروا كرش لبث برت تس تعرب نلاطعا لا

 5 ايدو ورطخ وكب حبو كتصطلس السا حس فرط رافردا م وردك تفس تاب لا زاكي« نب ةسابج لكل

 رظتنن تدع اس لكن ا ذة لوسر كس لاارواشلا نا 2 درك م لد اند كربه يي اهبل اما تافد(هتققنإ)

 ية زل ب كاوتش قاب هداج لوكاس لا كس كس ناك ركت ءارب نالعاروا قد ثلارب نااءاسب ىت لي تس نس

 نياك كلوب السارج ب لي اج كر كويت كك اب لبن اج ثم حس قست يفرك كس تتاط ىئالسا لادا لي اجب رايت
 دلي اجوم عمات طبطو م الساري لن شو نساك

 :ماكحاكسناروا يمر امكن كش تتوسل
 وك وكرشمم تيل اوت شكرك “مويلا م كيللع بير قم ال” رواانقاكي وم شبق لمكاكن وفارلسب ليتتفو للا

 2 تالاع فلكل لكن كرش نقو لاءامت يك يدي »نام اكلامد ناج



 ٠١ هراي هر ةّيْوَملا ةَرْوُس ا سنجة خف لانَبَج

 .متري
 -انب ببساكلم عي وردا ايد لك ادوخ فس لوبناروااوب هدياعم اك يلج دي دعس نب ىو زيا

 2 الرس
 تانك ب بت جد اقر يورباعم سا هود ءاق ايك ا يك ك- ك- تدب اخ ليا يداهم 0 كول اب

 تذو لس دوم لزات تءءآرب ةروسروا اه اوم ةرباعم كليك ت م صاخ كا نوليق ا رقي روأو رشي لت دع

 -2 ّلإ غم فكس رواعيم لكنا نام لوقب

 اختتام ىداعيمرغ 2010 نتا كولو

 -انقدهدباعماكم كس نت كالو تسج

 :م كم 14

 رم داني لكوج تت د نت هس تاهسدي ميب بايد ةدوقؤليي دع عقرب عم ذ# بنج كثير قرج م 1

 هدو لش تيل يد اي كب ةروسوج ايمو قلختيكس نا كل سادت عرونمثلا باج نسل انو كتب لين نت تاك
 اذوهب ل ثق اب نت لوكا نبا كس .كقكر يعن كرشنج ركأ "ةينالا نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشالا خلسنا اذاف"

 لاهم ناارلسماي لي اج لكي برعلا ةريزرج فاي ود ىن توج تمرح لح ءامت: ىرورضتى ارم مارح اكرر كات
 اك كاج كدب تناددد

 غمر
 لكل ةرومم كاك ناس ددنب راكي ىلا هدروا هت يك يكو ياعم كل كس تدم اخ ىلع نتج توك وكول نا مسدد

 هذ حس نجلا كرشوو نثن ةيآلا مك و صقنيم ل مث نيكر شمللا نهم تدهاع نيل لإ حي آي ل تيآ ىو
 متو كد كنت كك دابق ب طباقم دابة ندد ء كن لوك ب جس مئاقر يورباحم فس لوبضارجي ايلرل يباع

 كت و رز



 مسيل جيخفا تل انمَج " ٠١ هراب هربوا ةَرْوَس
 قل تسلب قوام وذكنلا سود كل سءانتاك ردم نموا ربشتم مكر ورك رول كجم دمك اوكه دبا همك نا

 :مكاكتعامج ىدجب دوا ىرست
 هلوسرو هللا نم ءارسبء وكن لع تيآ قرسودروا لبي لكتب ةروسوج ءادج ل زان ملكوت ليا اك تعاتب لولو كلا

 وكعب ل قرادرب تسد نالعا ل «خلا رهشا ةعبرا ضرالا ىف اوحيسف «نيك رشملا نممتدهاع نيذلا ىلا

 اج 1س هاي لكم السا اي ركام ليككروا ناك نيا منقي دعب كح لاس تاجا لكم يق لمع بر علا ةيازج هاب دا فرص
 - كك ركن اءوكدثلا قولدجبب د: ةاجو رايت ك- كس كج ريو تدوس

 تس رست اسك نل" اياقق هدباعم داعم ري تس نرتجوكن وكول كا سود لكتب[ قرسودروا لبكي صالخ 52

 ا اق دياعم ىداعيم اكملت سسكس ننجوك وكول نلا تس هد كت يآ بج ردا ءقك ب تلب# كدا دايت قت هرباعم لوك
 قل تل تفسد عر ولكنك شنت ور كتي آل جن يروا« كل تملب»تهدباعم يتمدد مذ

 :رئاوفو لئاسرنج قلخت سس تاإيآ يرايهدوكدن

 ل اوم اكمركو مقردوار ذكر دو وفكدج ديت اسكس لق نو سرسودروا لش يرق ل يفي ب آدعإ لا كي ©:

 ]4 اجو جاع تس اسس داههقروا سس آل جوبا قس دابة نكن لوكا راهب بسجل يد لرديي يروط مك وف راسم فس ساير

 : تود تومثاك الا ىف السارك ل ماكس مركووفكللي ول ماقثا كل وا ذيادوا ل وتوادع تش ذك س للا

 سنس لا لك امك جس تدب اكتساب لأي دايدوكت اب ذج كس رصغ خس ادعب  ةس اي وباقي نرسل 60:53

 زايننا لبث فكي لك وم اشداب ماع دوا داب ىئالساوج س رصقتم ىلا هو قم دوا قتل كس ثلا ضكب سئل

 هس اترك قرف ل غدا هداسفروا

 يس يدضاقت كت فارش اك كرباشم اكلضاف قالغا نادعب ك- ف اجوم ب لغو روبقبج شكسي 5

 -< يلام اكريلك ليك اوج كوت ادبي تبحبحس لاف ارلسصروا مالسساوك ارك

 فالثخا ل لا ؟عسدارم يك تس لوم او تمرت (ةبآآلا) «نْيكٍرْشْمْلا اوُلتقاَف مرحْلا رهشألا َحَلَنا اَذِإَف

 رك با ماما مرخروادجلاو ذه دصقلاو ذء بج ر شم لن دارم غيم راه لاو تمرح فورس لامك جس توا كيا جس

 دارم يبشر ا لس كبت ىلاثلا عقر « سلا ىذا هلي ل ليتم لاو تمت ودارم يس موح رسهشا لابي كج سابك س
 كرا قا فالخك نلاروا فس كلدحس نيكرشمنلا لمن لونج نا حس ورك ةءارب نلاطعا كبس ايك ابك ئلسا مرتربشا سن إذ

 هس بس انمودايز لي وأني سور كت مءارب نلالعاء لت يئس زاجادل كك
 ىو تصخر ليا لس دايك سورفاكل مدرك لع تيآل ا رف كَراجَتسا َنْيكِرْشمْلا نم ُدَحَأ نو



 ٠١ هراب هربنا ٌةَرْوُس 0 عمرو لآل جسخف كلامج
 نر قؤك ارو« تس ركن للك ا ناالسم لوك اتوحكر لم ناماوك ا يودي د اني اقع ركب لط اني ر فاك لوكاس

 ك كح ثلا مالكووركا ن ليات اج لملف وف كم السا لوبقروا دب وقح حررط ساكس ناكميل_ عقم كنك و/مالسا وا تنح

 هداج كياني اج كا حاد اتم لئن ارلس وجوب
 مكس ةيدارم# ليت كس شو متولبل لل وفود لب لابارم لوو ب صرصك قولت اًوَناَو ةولَّصلا اوُماَقاَو :لمكم

 انبد ةوكزرول انهذيزارغ ةعقاو كل ك- نكد حس لفك يس ىكعتررفت كتاب سا ءاهقف, لذلك اكد تاس نوناراسم

 باصن كل اسةوكذروا .اتؤمري تذو ةعيسا ب وجو اكز انك لحا < انكرداتتعااكب وجو كس لاما نا فرص لى رورض

 -< لوم بجاودعب ل ةسدذكل اسوي

 يلف وارصحو ذأ دعب ك- لافت رصد هتاسسكس برجر افك ا زهل نيج كس ىك عرق كت ايلا ذ- ءابقف يلم

 اهيالسساكخاجآ ب ىالغدحب كس ذ_ومراقركك_ كس نيكرشتورافكم اع قاب كسر وصرت اسكس ىت نا ملكا ل يتس

 2 ماسروا تبان

 متدهاع ننْوَلا ل | َنْيرِدا امهبب نورفاك مسو هلوْسَر دعو هللا دنع دمع َنييريمْلل نوي ال ىل فيك

 ملو دبسعلا ىلعاوماقا مكمل ام لهق نم َنؤونستْسُملا | شيرق مبو ِةّميدخلا موي مارَكاِدِحمْلاَدَنِع

 هيلع هللا ىلص ٌءاَقَتسا دقو هيما بيمن ُةيِْرَس امو هب ٍءاَفَولا ىلع ره اوميِقَتاَف هْوْصْقنَي

 كيري نو دمع مهل ُنْوْكَي َقْيَك َةَعاَرُخ ىلع . ركبت نيب ِةئاَعِ اوُصَقَت ىتح مبدهسع ىلع ملسو

 يجي عسل. تايوتا جد هةموو بارق الامي اغار اوبال مكب اوفي

 نوضقان 0َنوُفِسْفمُهرَْكَأَو هب ءاََولا ْهيوْلُف قْأَتو نَسَحلا مبيالكب مههاوُفايمكَبوضَري
 قولا ٍتاَوَهشلل اَمَعاَبَيِإاًوُكَرَت ىاايندلا نم الَيِلقاَّنَمَت نازقلا ِهللاَياياَورَتْشِإ عد

9522-7 532 
 اةَمذاَلَوالنِموُمَف َنوبقرياَل اذب مبلمع © َنوُلمْحَياَونكاَم سب :اسروهتإ دنيد ةليبس نعاودصق

 'نْثِدلا ف مُكئاَوْحإ مهف ىا َرُكَتاَوْإَو ةوكَرلااوتآو َةولَصلا اوما اوباََناَكَهَنَوُدَتحَمْلامَه كِيلوأَو

 ٌْنَض ةهقيواَوَس مامي اًويطفم اَوكَنْنإَو َنُوُوَبَدَتَي © َنوُمْلَحَيِ ْوَقِل ِتياْلا يالا سن َلِضفْنَو ِ قت

 ْعِضْوَم ِرِباَظلا ْمْضَو هِي“: 3 ءاسؤن رفحا مي ايام وباع ٌمكْيِيِد قاوتعطو رِفِدَهَعِدَحَب

 ٍضْيِضَختلِب لأ ٍرفكلا نع ©َنْوُعَمْنَي ©َنوُهَتني م هلع رسكلاب و ءارق ىفو مهل دوهع نمل رمضملا

 رادب هيف اَوُرَاَسَت امنل ةكم نم لولا كر اومَهَو مبدْوُبُع َمُهناَمْيَأ اًوُصْفَن ارتلئاوو نوُْياَمت

 ذا مقالا ركب ىح رقت ةافلح ةعارح اونلتانق كيم "نقلوا لاتقلاب ملوش ةودنلا

 نأ مبلاتق كرت ىفهْوَسْحَت نأ قَحَل هلام مهَنْوُفاَحَتا دهْبوسلا مبْؤلِتاَقُت



56 

 مسج ككلالجسخف كتل انبَج " ٠١ هراي (ةرةّبوّتلاٌةَرْوَس
 9222و درس و و22 1 و1 23-22 53 هلام
 -1207 2 1 هلصْترنَيَو قلو رسال ملي مهيدي مهدت هللَُمْحْيرفولاَ

 11نيِنِمومووقرو دصٍفسفا
 2-22 2 357522 دوا 52754 ود م

 مالسالا ىلا عوجرلاب دايما وسو ابرك ُءهيولَق ظيَعبِهْدَيَو ةعازخ ونب مب مهب َلِعْف امم
 روبط ْملع هالي مل اموات نعتبَِح راكنالا ةزمب ىنعسب َمآةطَعهَللاو نايفس ىباك

 : ب 2 726 ب ل
 نينمؤملا الوهلو نالوا نون اذيَلَو سالخإب مك اَوُدَماَجَنيِلا
 60-20 ل 4 1 4 : 57
 امي رْيمحللاَو مسِرْيَع نم َركُذ امب نوفوصوملا مببو نوصلخملا ٍرَمَي

 ملو ىنعملا ًءايلواو ةَناطب

 ةقدارم سوم نقم ؟ الوب كر بع لوك يدك لوسر لس لاروا ثنا كس كس نلوكرشم : مي

 رهسذ_ تحس سكول نج تبا كى رادغ( كس رك كئربع) تاك. هتف لوسر كس لااروادذلا نس وهنج لإن نيكرشم
 تاب ككبجإلا < اهي ون اتا س لبر اكن تب لو ير قوورواايكورباعم ب ماقمكس ريدي دح بير قس( مج مارح

 لاقتدللا لكك سديطروتاسم رداء ومر مات ب ديد افد دجتاسكس نا ىب مثل« ليز شوكة رباعسدوا لئر ما بدع جتا
 كس دادس كرب ف الخ ءازذ# لير كك كل ابيب سد اقري دهعدجتاسسكس نا لوسردوا <<. انكر تب لوقت

 ركل صاح ربلغربوا #داهتتووركا مكب ب لاح اكن ا دلبج <ساتلسور ىلا, يك دهعدخت اسكس لوكرشم نا ايد ةنوكد بع

 اع يطرد ر وا لب ايا ذياوكمرودقملا حلب ءاكديع شدوا لب رك انام اك راد تبا رق قرابة نزل لبن اجو مرنم عر( نشب )

 تدب ء افد لد كس ناءلئالاحء لتس شوك فك وفول حس لاؤناب نك يخ ( لاب ) نت حس لاني اود

 ايند دب ك تايآىدشلا نس لوكول نإ نلت لاو ذ# رك واهتبسس دم كس ركربع ضن رثك ا تس لن نلاروا لن سكر

 نيد قم هتسارك دللار#ج جس يدر كك تهل دب هس وشما وخروا لقول اجا كت اي نب سل كل وق تبق تقتل
 كس نزع قليل اهنارر هكا تب نجع ةسدكيوج نو تقلع ب تبع لو كوب هتك كنب فاد وس لش تاز كس

 يولي ركا لب لساو سلك دايز ىت ل يءاك قى راد مذ( كرب ع) شدوا لن ترك طغاح اك رازتبا قري اش لن لعام

 مت كك سولاو نركز روف( قنثل) نولاو ةنس جوا لن لحب يدهس داهرق ل نيرك ادا ةوكذروا يك اقافروا نيك

 بيع ) فز دعط لش نيد داهقروا ليد ثول وك( لوريع) سمت يارعإ ك ذكر يعدو ركارواء لإ ةيسدرك راو ماكخا

 كم هولتاق نث»ءجايك الرماظ ما اجرا شي ساوركل انس اوتار فكنا ثق يك ( لو
 ناميا لم تءارقلياروا ليئرابتعا لولاك ( لورباعم) نوم كن كك سا( ايكابكر فكلا ةمنأ ١ولدتاق ساب

 وكر لتي متايكم لبن اجآ اب حسرفك عررط سا دو كج نام ( سيريا لوكاكن اهيا كس نا تسل« دجتاس كس هرسك
 رمل ىلا لوو رنلاراد نس لوبن ليج ايكدصق اك ذييسد لاكن ككل وسرد يسد ةدبع سا ذس نوفل دكان

 دختاس ركب خ فيلع#اببةكدج ازكي دقي راء كاتبا كلا ب عتبترم لوا ذى ناروا ايكو روشم

 هش مزه جس



 ٠١ هراي مهر ةَبْوّتلا ةَرْوُس 6 (عمج) تكلل جغف ككل انَمَج
 مقركا وب ةاهكف وخز ؟ د تسد ح نامت ايكورك لاق نا مك نام زج ايك لن دابق ب ءايكل ركل

 لن وحن #اهتذلاو كس نا مور تسلا ضد ابك لاك حس نا يك 5 هدايزاكل ارلا ثوب لؤم

 كس نادبوج رواء اك دلو قراهم طلب اتم كس نارا كه ركاوسروكن ا هه رذ كبلغوديق دوا كه دازسوكن لا كسارك

 ردد ولقيت كب ولت نااروا لن دعا ذزخونب هوروا كر درك ارشح ولو كس لونضوض سس تب جل رذ كس لاا اًكئاج ايكيتاس

 الاو ساحب بسلا ر وا وكن ايفسولا كار يبج ارد قول كرب ول كسركل كي فرط لكم السا كنس اح تنشد اكسل

 ملكالاح س لبي تكس راك مافتنسا زنمت مَ ؟ كس ةاج د ذوجت ىن لوب تك احكر جبري فس لوكا ئايكسالاو تداح

 روادثلا ( فس لك روا) ؟ايكدابج دختاسك ضالخا فس لوهنج لب كول ناوكوو حس لع ميك بوت ايكر ارب ىلا نسل
 ءايك ينام كما حس لوصاخريغوك وصلك بلطم «اانب لي تسود ىرطجر او زاروكى ماوس سونمومرو ايف لوس كسا

 د فاو وبس لوماكم دامت لاروا لو فصتنتس_ تافصو روك يوب ليبدو نيصلشو ا

 ناد دام هر 3 535-52-7

 ءاثتا تالا دخإ ك1 لاك ف قي ىفن تى بجيعتت ماهفتسا فيك كعسهراشا ليث ىلا ال: ىا :َقَلوَق

 درك دقنعس جو كف وم قت ايمالكترادصوكَف يك خدم ٌدهعروا جس مدمر كن وكي فيك < تسرو

 لكلا اتوب ضو مس دهع نيكر شملل ركاروا < مدقملاعاك ٌدهع ركوب قاخت اًيقاب اياّئباث نيكر شملل جايك
 نوه نفت لس دقة دو اع ٌَفِيَكر واو ماتءُن وكي كج انكسوم يروا ءاتج تفص

 -<جءاز# مل اوُماََمْساف روا_لوضرم كن هيطرش ام ةيطرشام : ّنْلوَف

 ركل خس كيرلس لق جيرمان خس مالع رض فوز ل ثنو ك#بدعب < ثيك فيك :َقلوَق

 -جايكا يدك ف ذع

 الل وكر ل تيك اوي

 قطران 0100000 مقري دباس نيكرشم : ناوج

 -< اًوُرَهظَيْذِا

 لص ديك ت وادع« لوذي دبع تبارق» يي دعت نخل لإ ال : وق

 نوكيف يك طرشل م ءازجخلا اوبق ري ال ردوا طرش م كيلع اورفظي نو نت « لاح طرشلاةلمجو : وق
 دج لالكسدب يلم مب فطعاهيطرش ل ملا ايل ارتكاب باازبا < لاح مهل

 -<ج باو” اكردقم لاوس لاير مكنا و خا هف ىا : نوف



 مسجلا خسخفتتلا# »ا ٠١ هرب هرؤتزلل هوس
 -< ل1 كت رورضايكى ا.د قمهف كسي لا

 نان فوزحم هذ # م الرمش طرش وم لهب ك- كسءازج رواج ءاذج كا وبات نإف كوب كنا وخا كسي :(بسلوج
 تايداني مات يقبل
 -جت تكل ارمك ءافلح رواه فوضوعمازث .مك ءافلح ةعازخ : لوف
 هل ناميئابب وطاب اغصان نب لاوم مولع سس ساب: ركن يخت قر صم كني ؤمرصقم كلا ةعازخ ونبه: ّيإْوَق
 كة

 تايكح ةناطب دمج اك ةجيلو لس مالعرسفمب تسووراوزار كركم لود قوما تالي ٌةَجِنلَر : َيْوَق

 < اتبرهديشول لج لإ كاك تسا ةناطب

 جا د يقم رس ع ب حج

 2و ف

 :تملكى كت ءارب حس بشاج ىك قي لوسرر والا

 ك ناجهدباعمارابقيسس سكش: نتج ككل اهظتساير «هألا دع ُدهَع نيك ْغُمْلِل ُدْوُكَي َفِبُك
 هر مئات عررط ل ةدماعم حس لاوكرشم أكس يب تسلك كت ارب لي تاي آلام ابد للاب هربا تس كلبا هوالع

 تبا رقت الزم لبث لاسر ءازيبا لول ركل ص باقرب ةسنفو ىلركا كسب لاع اكن نك هدئاف يك ةرباهمرواهستكع

 تس اع انحكر وفول كن اي وديع ىلا ز ضئيلح ا لكل صاع يلغي تحس قاف ا. لكدج ءاكرارقو لوق دوا يكل ايخاك
 مكي دصالخ لي جسد تس كش لع عقوم اكقككربع تتدرب لئوننار قت ل كس كن كيم دبع ا لد كس نا لشد ل
 ريس ركض رواد هلك ركورباعم متي لبق نين تهل ؟ج.انكسوم ريع ايكاك دفن لوسر رول ادغ حس مقر ادغروا ذاباغد مل

 قع مقلب تار كس قرادافو دو كتبسج وركن كر بع حس فرطإب مت اج ايكءرباعم لعيبي دع بير قدس متت مارح

 دانك يش انج ل ب وبكل ول تي اوكا دور طوف سس كدت قده ضد نيس! قد دي قير طا ديسدجتاس كس نا
 نلالعا ايكو ده انيادضتاسك ئرارتنمإي هروا طايتعا تييابن ىذ_ لوف اهلصروا تك نوح يععس لونا هلم هربت
 كى دثباب كورباعمريروطل مكن_ سونار يتاسكس نا ىو. وذو دياعم تدم قت انك نب تفوح تاءارب

 ناي ب تفص كن ارك حا ل دوبع دارس سرمددروا بسس كد كس ناكرشم فك البيب كيد زن كس نيب مفضي
 دوا ناكر شمر صقن حس تحاضورابداب جدوي تلصخ يروا لو ةيسدركت ضو رف كلا كسايدربقتل دي آىكشاهددك جس لكك
 5 ركب اقف سكت ايذج كس تاع فلي لاني ناادوا شم السا دوب

 هيضوتتوو و



 ٠١ هراي روبل ةَرْوُس 4 مساج تزلج خف كل انَمَج

 ديعانيالكن كرش كال يس دم كك وناطسذ_ ىلاقتدطا لي تيآلا خلا م جِدهَع دب نهب وكت ثإو
 ىتنااداسفاروب كلارك كن ب نيو رش ناي اوت رفا لي رك وج بييعروا ىف زدعط لع نمد #راههتروا سد وف

 روادقاو) ايكر وجرب دلك تمول قي ىلا «الا  ثنوكلا كس كدب اتفقت بآ فس وكول ناهس تسجد ك
 -( < لكبر ذك ب عرولر قباس لصف ىروب كلاس

 قوام هش لَنْبِذهَش هيف ٍدْوعٌلاو هلْوُحَد ممجلاو ِداَرفإلاِب هدوم اورَمحلا نأ نيكل نام

 رخال ويلا ولينمانميألا هن مامن: ةيطمع رتل فذ ابليْرَم مدعل ةمهلامكأ تعب تطيح
 1 ةياَيمتلَعَج "نما ناوين كلو ىلع ةلدا الا ذآ قضوا ناضل
 وادعو الو ِلسَسْفَدهاَجوريألامويلاووْلاب َنماَنَمَك كلذ نبا ىب مارَكادِجمْلا ةرامعو
 وا ُساَبَعلا وسو كلذ َلاَق نم ىلع اًدر ْتَلَرن سيرفاكلا 6نمإظلموَقْلاىومالهلاَو لخنلا ىن

 نم َاَدَنِع بر ٌةَجَرَو مظل مهضنأَو مهلاومأب و ذلا لسيف اوُدَهاَجوا رجا داوم نبذل هْرِنَغ
 َِجَق ِناَوَْو د ةمخِد مُهبمضَرْيِمُي ريخ ريخلاب َنرُرِناَطلا 0 َنْورِبَْلاَرَف كّلوأَو 5-7 -
 ةرجملا كرت نئيف لَو ©ميِظَْعْرأ ٌةَدَِعمللا نإ اَدَبآَهيِف ردت لاح نيو اد ميقا
 5 نوال لول اال اوُبَحَتسا نا زكيلوأ مكاو ودكم اكذِخّشتالا الاونما َننلاَبَب هتراجتو الج

 ٌركَبريِضَعَومكَجاورَأَومكاوخومكوآاومكْواَبا ناك نإ لف © َتْوُمِلَظلمه كلوت ملَويْنَمَو

 ا

 مَدَع 00 اومْحَت ٌةَراَجِيَو اَبْوُمُكيَسَتك] اَهوُمَتُف قإ لاومأَو 4 و

 ةرجملا نع هلجال ْمُتدَعَمَق هِلْيدَسَقِداَهِجَوِهلَوسَروْللا | َنْيِمكِيلإ بحوض نيمو ابِقافن

 © َنْيِقيْلامْومْلا ىِدَْالَّلاَو مهل دنت مرمي َقأي قح اوِوِيَلا اضيف ٍداهجلاو

 عترواورفم ( رهاس) راكد عانس قر 2 تزور ؟)ق زعام ركن موت قل نسا نير شم : مي

 هس ن( تتلتارش) لامتا كس نادك كولو وب لن سد هسد قئاوكى رفكيوا خيسادوخدورك سب لاح« دختاسكس

 يروا .لادج جس ماكاكل وكدا نا ل نكذب كدج اس« كس كس لو رشي شيمب لع ىق عر زودهوروا كوم حل اض تجد لك

 باي هاد كول ك بارك ديما لوب سد نس اىلكس شلازكيدوا لوم تسرك دا ةوكزدوا لوب تكد ناميارب ترغآ

 رارق (مامب) 1 لتس ص ساكس سولو تك ردا آل ماهدهضروا ذس ني الدعس نيكل لعاب امو

 .ازب نيا ني و ”دابتج لدار كرشلا ةذس لارواجانتكر نامياري ترث ارواري دنادج < ايلهسد

 رعزال فشو



 مسج كلل جسخفا كلامج 0 ٠١ هراي (هرةَيّتلا ةَرْوُس
 تيآ (هرنتآ ) كك ذس رلوروكل قه لاق كس قربارم اترك يك اهنجد ى ورفاك ( ل ) سوم ان شار وا تلك وج لت
 نلاج نيا ل ادخاردوا لك ترجتروا تال ناميا تكولوج < هدالع كس نا |. ةئاكتتق ل ابع ترط> ل اق وردا لوم لذا

 بسر اكن اوك لاروا لي بايم اكس دول تول قيقا ليث سب ليي يجرم حس لورسود كيد زنك هقلا كول ايكداهتج حس لاا

 لن ناري جس ايد قرت فنا لوم لن ركاد كل كس نلا لع نتج كن وفي بارو كى دنماضرروا كت نقر حس فركب

 هذ سلوم لان لس داب كس ضكلا تي اود اروا ذب لاي كس ىقدفلا كنك نر شن شيب

 وكرفل ه ورك ةانج هن تسودوكل و احب رواوكء ابآيسا متولاو نلابميا هس ءايد ذوي تس جو كت راجتروا لايعد للا خيساوكت مرج

 روا باب #داهقلود بك ( ىنا) ل مل اف كول ى تيرا قف كك تسود ولن لا حس ل مترو « لين تيس د ين نري نام

 وكن" لاوماوو#ابت رواع_مكتا رسيشع ل تءارق كل ياروا براق ا وذي /ث  ءاهةدوا لاي ديت قراببةروا شن #دابمت
 نئاروا رملاوك مل نيل "كو # داموا وم ة كف وخ مك اجذي دئا كس لت تداهتم» قرابتروا <. اياك

 4 نايب مس اه لصيفانيا ساس داب اهتدشلا كك يل ابي هركر اظنما قفلت رؤي سس دابتج ل هاد كادوا للوسر كس

 اترك بك امضجر كوكو لع فشلا وا < ديدبتك-

 رلوب لتس فوزم ىغبني «نيك رشملل صنان ل ناك هللا َدجاَسم اوِْمعي نأ نيك ِر ْممِْل ناك ام : لوف
 ىلع نيدهاش روا لاحم اًوُرمعي «نيدهاش رثومملاك ناك كوم لمج هلل ادجسم اورمْعَي ناروامدقمرت

 نيدهاش هللا دجسسماورمعي نا نيك رشملل ىغبني ناكام ىا ىلات اخت نيرفاكلاب رداع لوا للختأك نيرفاكلا

 .رفكلاب مهسفنا ىلع
 ترطتني_اهذي حس لاعفا باب اوروخُي خس شم !نئاروا لي كداب 1 سس رُمغََرَمَع < اوُرُمعي كيد نكس وب:

 -<اهذي تاس خب دجاسم ذ# لوب دوا هساحذي دجتاسكسدارفا بم هريغو فلقة يبت ناي ديعسروا سابك نبا

 (ىناك وش ريدقلا حتف)

 -< باج اكل اوس ليارصتتم كيف اضا لا ءكلذ َّلْهَأ ىا :قلوَق

 جس لاك تسرداني ديب اسكس رول مةوكن اا ذبل ثق ونعم ليا كج لؤ ردص»لوفود ةياقس دوا ةرامع اوي

 دج م نشكو حس لك ينبت اس ْنَم لد داصم لوذود روك نك اريج

 ةياقسلا لهاو ةرامعلا لها ع لها هورواج فوز ف اضمدبي حس ةياقسلا دوا ةرامعلا لهي بلو

 د لال اب ضارتعا لوك اذ

 هأوشجي زب سس لس



 ٠١ هراب (ةرةَبوُتلا ةَرْوَس 4 هج ن3 ج خف ةلاثجَج
 هده آ تس ىادواجج-اكى رانا ماهتساءزمج لب ةباقس معبأ لج هراشا لش للا لاق ْنَم ىلع اًدر تلزن : لوف
 ايكوم ىكوراشا فرط ل وزن ناش تأ
 -هناني 0 رياروا نير رج اهم يلار اشم اك كلذ :َلْلْوَق

 لاش ىو ارك لتر واياقتس لا لين نع لين لب سوك اص روكي وج لب كولو وداع لا مهر سبغ نم :ًنْلْوَق

 نايا لكلا لوم نق 0 كس جرد منا ج ركا ورامي اقتس لا ليماتوم يش حس مظعا اظفل نإ

 اكو لت جرو لوك مي ترخ 12 ل :١ كلي وكنب
 لس عار «ةقفانلا ةكسلا لاقي «تاور «نونلا حتفب قاَقَن اهقاقت : وه

 هج د ب ل > ىو

 كح ىلع: دجاَسَم «جس( هللا تيبب)مارترهشارم حس ذِجاَسُم هوللاَدِجاَسَم ارمي نأ نيك مي ناك ام
 نع تس ركل اعتسا اظل اك عمت كت هكسدصا» برت ككل لا ايءجس زكر و لبق كدجاسس مانت مان يسع ايك اكل اعتسا

 تسرد ى يروا اًدحاوأكِلَم الا سِلاجيم ل هّلعَلَو ٌكولملا ٌسْئاَجُي نالُقمهلرقكو ,مهاردلا ريثك نالف لاقي

 ريالا مادرهم لن كس شا كسي بلطم دعوا قت دا تيل عسر يثأوا لوهدارم لي دج ماس دباس

 تس كاهل هبل دكر شم ايدج لي كفا زتغ اك اروا باكرا كلو ثورغكو ج اكن لامك جس ماكا كن ولاو ناهي ايي اند ابآ ا
 فارغا هددارمس لا( هيبلتا باب ىراثبي ) كلم ام و هكذمت :كل وه اكيرش الإ ءكل كيرشال كيبَل 2

 (نيدقلا عتف) 3 ر# تك لارصضنوكووخ ىلا صفرو قدوم وكي اذا كدولة هاد ببرج جس

 هد ك لح كب ءاكدابآو مداغروا موا لوتس نلا لدمج ىنب كل كس تدابع دعا ةسادخ لب دكت كس يب باظم

 دوثرواء لوم ةس كير شال ورسود لي تارايتغناو قوت, تافص ىدندادخدختاس كس ارخوج تك ومب لأ و زوم عررط كلو
 كحادخ كيادكت دابكو كرنب قي امتلك مإ دبكف اص فاص لس لوبضاروا لونة كراك حس لس ركل وق تروكو ىكدييح لك

 كح الج اهتوكت د دف هناخر اكسب ا تاذ كياك س تابىلاو فس آل بي لتر ضروا تك رك مل وبق اي ركض بصل

 م لك اني كك تدايع كاد فرض ليتر نب ىل تخت سدابع ىلا قس وركب تسرد لب تلاع قرا

 ؟جسدارم ايل دما ترام

 دهسايس مود ءريق راو د ورد قربا كيأ لإن ةكحوموارم قشم كس للا سي لش تيب آء روك ظفلاج ك 'اههسض ترام“
 كا هرمطول رم نجر ضاح لبن ديكس ل كس تدايع رست مانا اك تاي دور ضرك دوا هريغو ٌلافص دوا لاكي تظاؤح
 -<- لوم قرضاع كك تدابعروا تدايذ كثلا تيب لبث ساكن تك سحب نم

 ما هأ شلي مرمزإو



 سنجر لج حخف تنل نجع 28 ٠١ هراي ىرةَبوُتلا هورس
 تس دك ايكر طب ساروا كن ةقكت راد مذ اكم ارت تم ترايدوا ذلا بيب رامعصوكسسآ خئبسا حس دابتغا لولا نيكرشم

 رارقاو لمرفك ا وودو ليج سين لوكا عريق وره ىكدئداوكن رشم يداررف عتاد د ىلاتدفلا لش تاي آنا! كس
 دك لير لم من” شيم كالي يب كس يدرك عل اضروا طيح لامعا هس لول نلاء ل ةيسس د تدابش دذكس

 :وكل ب نيشؤم فرص تاك راكداب لو دبس
 هللاب ْنَما ْنَم هللا َدِجاَسَم وْوِمْعَي اَمَنإ" « < ايار ظواشننا حرر اولبي تباكرج اسم تراهن ل م تب ااقرسد

 .َنيِدَنْهمْلا نم اووي نآ َكِلوُأ ىلسعف ةللا الإ َسْحَيرْمَلَو ةوكّرلا ىَتَو ةولّصلا َماَقآَو رخال ٍمَْْلاَو
 «ليركاداةوكذروا للى دنباي كذاضروا لوم تتكر ناميارب تمايقرواري طلاوج ماك ك وكلن انركداب اوك ورسم

 ده لوج ب ايماك ير صقم نيس ادرك عديم قلخت لس وكدا« شذ د تس كك هللا

 : للاسم ضن اخس تاب هدول

 دج قرادمذ ىاظناروا تلال كدجاسمدارمعتس لاس ايكا يك تس ده تداعى تك كس سوفا قلتم
 لاقل اضم لوك ث ساكس يل ماك كس مكيف سي اوعي كراوي دودد قربا

 :مكاكودنج ل مسريف صر بم

 اركب ماج دجتاسكس طرش لا انهل كل بق اكا قس ديد ودنجب كل كس ديسير وا # دارك يكرس لس لوكا
 (ىغارم ؛ىماش هراثخملا رد) وم سل رتل اكذ امج نااسحا ا اكتمل ركضت ب لاا ورنت آ ياكناصتقف دين دايلي 1 6

 :لوزن ناش

 يب سات نس ركماكدج كلاعب يكد قرعارتدجسروا هس الي فيك ويجاح نكرم (ةبنالا) جاَحْلا َةَاَِ لعب
 مكزدوا طل لا ءاهقردها كس نوفر اهتم اكشخ يسد تتسم لوكوكءابج و ناامياود لي لباتم كس للا امتنا

 روادقلاب نامياوكم ارتدت راككروا راح ةياقتس مايك خ لا جاحلا ةياقس م تلعب يار فذ ىلاعتشلا ك- كس نس ركرروكل لاب
 د ليل وبقشلا رن قل وكاك كرش أي لي ارب كيد فكس هذا يي وحجرد اي ؟وم تقترب ا رب كح قلا لايم يل دابجج

 دلو كك كل لق اعقاو نلت يطل لوزف ناش تعا
 17 تت



 ٠١ هراي هربت ةَرْوُس و مهو تلال ج شفاة نَبَج

 :حئاو البي

 هب ذو كيا دك سب ص الخ النك ا ايكيا وكون ب ؟كليأ كن وفارس لوزن نلاش اك لا لبي تيت اود 9يأ

 وكل وبج اح لما ذب حس بس كيد: نهر يمدخب كس فس ال مالسا هك فس يأ حس لب نا سوم لاي كس قوجر منن نارام
 تررظق> حس لسا لب حس بسدفلا ليم ل دابتج كيد زف سر ابك فس حس رست جس نركب وكيت هك س سرد « سان ليلي

 4 لوسرربم يامر فروا اننا ذ لأ وف انس تس كف التخا رواراركتو ثنكب حررط لا لعب لب اوك وكول بح ذ ةقالتنا تر
 تصرخ ىك فاق لق دعب كح عنج لعلك ث تيكر ب نب نامت تر ضح ثي دح قواد ءامت ندد اكد حم يي وركن نلبي فادآ اب
 لوم لزان تيب ًايؤقايكراضتنا حس يآ بدا كونك ب [ىياروااومرضاح ل

 للا لييس ىفةداهشلا لضف باب ةرامالا باتك ملسم حيحص)

 احل اوارسود

 هس الي فاي دوك ايتددا كداب كرم ارتدهس تكن تس رك يكفي تاب ا لطلب تعكس لوف رس ناجكرشنسس 30300

 ددب ةوزغ ةقلةاقاكفق لاب ترطح لصي حس فال مالسا انكسوم لل لولاك كح ذب حس لا لن تس رك ماظن اك
 موركتتس نامي تن يس آلت مالم ب سا وكن لا فس لو يزل س كس نادوا سس[ م ديق كون السرو م راف رك

 ' ١ ركوم تق تليضفرايرساذبانياوكتمرجتو اما كولي آلام ايد باوج ىبم ىذ_#_ةقاةةةناقفت لا ابع تررطح دل و
 وم لال لولاك اربارب كس ل لذ ةييسد مانا تمد منا كف الي لايك ارك ايتدوا تدادئ كممارتربتس دنت
 ليوم ل ان لتي آييديب ساانكع

 :عقاوارسمت

 دوا يش ناب دكظدعب كح ناجم ناس ةتقالتتةةناقفق لاايع تررط> كل لي تاور كفا زرل ا دبع فنصم

 تليضفوو كي اهكذس قاتلت رلط رمح ىقى روم وانك سي 1 ى نلقي لع حرر ط>ر وا سابع تررطح

 ردنا كس دلا تيب ف لوم اح لش ركاع جس لبي دضتب رم ىلا لكدقلا تيب كبل صا عوكل سس لب مقدج جس لع
 ل مارترهسروا سوم مترو ىل وتم اكن اب ىلاي وكن ابتلي يار ف ذة ةقةفاقتفت ل ارع تسر عجن ومن انكسر ا ذك اراك اج
 ؟بتدرقيزج كت ارعج آم ا آ ليل م تجب قرم كيا رف د ةقلكفاقفت لك تسر طن لن تارايفنا سرع

 اقف رثلا لوسرروا لؤى ني نار فرط كفلا تيب هلي ديما حس وكدا بس مت ثمل سيل لاعاريج لإ
 رول ىلعا ىت اتكواوخ لم وك هج ايك يدرك او لن ل لوم لاذان تي آويابب لسا لاو اومب كير لم دامتج حتا س كس
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 عنج كيلا شفة انَمَج | ٠١ هراب عقر ِةَبِّتلاٌةَرْوَس
 - لتتم لوكا ليد ذنك هللا ريف كس نامياوم لت

 ا هرقل نيكرشت لوزن اكتسب ل صا بحب ىلوكل مب خس وجب لو زف بسس تاققاو ونت
 تحل لقوم يك ا ييك شم كك كس لال دتساوكتءإي آلت نا كلي نا نا آيت كس لاوفاطس تءاعقاووج دعب كح للا

 - لي لوم لذات ليدعقاو للا تاي آييدكا وم لور وك ولاو

 كح نامي لباد او ذ [؟كيكشم اي باطخي « ءاَمِلْوا م كناًوْخِإَو مك ءاَبا اْوُذْحّتَت ال اَونَما َنيِذَّلا اَهَّيَأَ

 وكن ولاو ناهي لكس يب بلطم اكت يي آء س انركن يب كتي الو حت ايمرد لس ني رفاكروا ني مر صم اك اس كل

 فاااثدح ا وكركم نب دن تسووروا لق راني اوكا وق لوب محار ير فك كا مريد نام قاع دوا اب لام كس نادك جس اج
 ذج لع ثيبداحادوا نآر قلم داب كس قوتك نإ ب دلاوج ركاءاكوم راش لبي لوا, رفان وا نومل اخ وو كسك
 سارع ل آراب راب ديكاحو تييادب كف ككل ولس اهيجا ختاسكس لوراد تشرروا ب داقاو م زخ حررط قابس ل اديك اج

 روان اكن لاعب قت وجاك الواوا ني ملاو واخ قلب حس لن نا دع ليا قلت كس ايك القبي لي تي

 روادقلا حشررجي قسوم ا رككدتش ر لوفود رب عقوم سس لب اق دس ركز ادئ ظن يب لب اقم قلعت لوس كا
 تس امانحكر لاباكى افقي لوسر لح ا

 :لو ناش

 3 قامت لت نمتلك لط حررط>روا لسايع ترتر وكري لاعب لا قت يك جابك هر اقروا

 اققرورو ري ب ات يياقتس نيس اوكن ادلب لش نلاميا ندوات فير شل ترج نءارتتبا ت تارت ن وأود ب يصالخاكل ل

 متاك ركعسر فرط مح اوك وكول ذة ثلا لوسر بحب هل /يامرف ذهن قات نابع نبا تر

 هل كرو هس دس ورش سوقي ثاحجي روا كك ثسدي حس نلا كنس وبي كس نااركه تس قتال ا لب نلا تءارطتت لن ول ار رف

 هرم لس يدم من لو سدوم كدا ويدل ايعو ىلا خس اكتر نارك اضوكمك ملين يب ةيسد م شالك

 -ّلوم لذات تعي ايوا دذاب كس تمر س

 يآ ة د كك دج كروم ظرموج كس لوم لزان لي داب كح لوكدلوف نا تيآ دون ساه س لاق

 ترجو تيب[ اركم لوم ل ذات ليم لسلس ىا تيب آي امتي دام رف ناس تكر قودروا تاقاحت ضتاسك نا ذة
 رج عع حس لي ناقروس رف آس دايتعا كس لوزن تدوس اك لآ زال تحابق ب لع فك اخت قاد كس

 كشر بج اوم رحب كس كك 2 اكتروس لاس انكسوب كح نولاو ل ركل ترج قلتتاهترايآ نا

 نيكرشم يد مكي وفا طم ىلاهتدثلا بج اكس يددقاو لايق ني رقر وا بس انم »داي نابل, كتبو معروف تسيطر

 هاوشو موو سل



 ٠١ هراب (ةرةَبوّتلاٌةَرْوُس م عج لال ج حشف ككل انَمَج
 خا ناناك < قابس الذم نار خو لفرح قسو دار او ذزوا لذ كس ناروا لب كى رازيب دابا ت

 - قار ل زان تاي ةذس ىلاتشا قرد ركق تعطل براق وزي حزين نب دلاو
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 كرم كتبَجَع خآ موي نم لدب ْذِإ نامث ةنس لاوش ىف كلذو , َناَوَ ِهْيِف مكلاتق ٌمْوَي ىا يئاطلاو

 يقلع نفترق بالا هعبأ زافكلاو انا َرَسَع ئثإاوناك لف نس موبلا تلفن نل مش

 هّيَلآ نوني اناكم اج ملفاَهتجَعَس ىلاَهنبخَر مس ىل ةيردصم ام تَبَحَ اميِضْلا مْكْيَلَع َتَقاَصَو

 ءاضيبا لَ ىلع ملسو لع هلل ىلص ينل تبر نسون 6في أودت وخلا نم مكَفِْلام ةكشل

 َنْيِنِمْؤَمْلا َلَعوهِل وسر لع ؛ةينامط َُتْئْيكَس هللا َلئاََُت هباكرب د أ نايفسوباو سابعلا ريغ هعس ى و

 ئئالم اهورَتمْلاٌدوتَجْلرْناَو اولاد هنذاب يابعلا ب اًداتامل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا اًوُدرَق

 17 نم لعقد دعب نموا نويت: ”ونرباكلا زج كلذ رسالاو لدتا ”ورقك ولا َبْذَعَو
 كب سولاف سوو ل ومما َنْيؤلا ايي 9 هيجي رفع لاَ مآنابوتيحب
 ةليِغمَسسْح نو ةرجهلا نم عش ماع َنطرمهملَعَدحَب َمرَحلا اوُنُحَذَي ال ىا مارا َدِجَمْلا ابريل

 ةيرجلاو حول مانع دقو :ر ذاق نهض نم هللا مكي َبْنعُي قوسف مكنع مِبَتَراَجَي عاطقناب اًرُمف

 هيلع هللا ىلص َينلاب اوُمَسال دار رخآلاهيلابالو وطاب نوما ال َنْبِلاونَياَف هريكح دع هللاَّنِإ
 ريغل خسانلا تباغلا ّقحلا َنِْد َنوُنْيِدَيالَو يديالف رمخلاك وسو هللا زحام َنوُمِرُكلَو وليس

 ينجلي ىزاضتساو ٍدوهيلا ىا بكل اوُتوَاَنَتِذْلا :وأَنْنِذْلا نيذلل ٌنايب نم ٌمالسالا وبو نايدالا

 اهب َنْوُلُكَوُيال ْمِهُيِدِئَأب وأ َنْيِداَقْنُم ىا لاح يف ٍدّيَنَع ماَع لك مهيلع َبْوُرضَملا ّج َجاَرَخلا
 .مالسالا كحل َنُْداَقتُم ء 1-0 0
 دهن بح يجب - ا و < 6

 (ونم)روا ظيرق ( ؤم)و رد الشم < كود قرابة ري لوققرم تس تب كس لال فس ىلاقتدثلا كت بس : م

 دتاسس كس نااومب لبي ند لا كتم < اىداو نايمرد كس فا ط دوا لكي «وركرايوك نو كس ننتروا( لبي ءلباقم ك-) رين

 تو ىكتلقم نآكاهتابكذ وساق ايكوم ذانري ترثكى دابتكم لج لآ سوا لاوثييدداءهركدي دكت

 تلاوات لرب كامو ذكر د اهداف اقكروا باز هراب( دارت ك ونارلسم )رواء لوم تب ولغم

 لوكا دوب تحصر نتن يردصءاس+لدج كتي وتاب لداشكب انقذو ءايدشو فلكل نس

 تلي ركبتي اوه ورة تدلك رى هانياخت ايكوم قتالوكم وج حجو كفوري رش لا لعب لا مكى تلج كما

 ةكس نيت واو يتحمو ركذا و يضحلاو ةظيرفو ردبك قتل برحلل َنياومقطاملَصتَ
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 سنجل جةيشفاثزكلاَمَج كن ٠١ هراب (ةر قبولا ُةَرْوَس
 ردا ةقللقتل فناتق لا ابع ةاوسدهت اسكت بآل كالاع جدتك قرا يرتد يفس نيب! لدواء وعنك

 وسر ةيبسا ف هطلادعإ كس لات لين للاب لول سم انف باكر كر ةتفاقفب ب آرج - ةقالةتففاتت نايفسولا

 قو دذاالسل اك بآن قاقظاقف اب رص بع ف نجلا فل زال تييلسيب نو سرواب

 ( فس شا) روااهقايدآ ديرك را مج يار رف لزانركعلوا مكنون خم رواايك انف ( حس نكرشم )رواة آنس درول فرط وك ديل ىف

 يو كيو لف ل كم السا جس ايدك رتل حس ل نا دحب كس لارج ارب« ازم لك ورفاكق يروا دازم كريو ل دل ورفاك

 لاس اا ذبل ليت لمت يارس حس مجو لكن ماب ثبت نيا نار شولاو نامي اس1« جس ناس

 دخت اسس نا وكم ترك اروا ادم لان منيب لي ويولر دوا لوجدت لفاو لبن مارت م رم كبي رقي مارت دهشرعإ

 اكس ركز اين ب بيير قت سناك مق لضج_|و اكجاجدطلا رك وسوم شي دنا كرت حس جو كف اجب حطت تراه

 تس لوول نلاء جسالاو تسلح ب الاو اج ب وخرلا«ايدرك اين سهير ذك يزول روك وفارلسم ( نس هذا ) انج«

 هل نامياب فتن ىف ل ( كر ناميارب تر آمل رواد ي ثلا ) وركا تتكر ليناميارب تيرخ آم ول رواري تياوج ركل اق

 لووك يد جس نرد ( ىو ) برش الشم جس ايكممارتت خس لوسر كس لاروادشلاول ل ليث تلت مارت جب لاش نسآ

 هنو لت قراضنودوبب باكل بادو رواهتس مالسادودداهتس ران كلك نايداركيوروا قاد ل ةسل

 اراك دريد كوفبدوف تسد كوم علاج( هيزج) لل الاسود رك داع دورك أ «جس نايباكن يذلا «ب هينايب

 1 معا امل دوك لاع يك

 0 َنِطاَرَم :ّيِلْوَق

 -<- ب7 ناديمدلب + سئكتنوك اج

 فلطغ نطاوم نع لوعفماكف وذح لعف ٌمْوَي لا ب ركوراشا ركن فوزي لف ركذا سماع“ ركذا : نلوم

 تسردري ناكم ف طع كنا زروا < ناكم فرط َنِطاَوَم رواه ناءز فرط نْيَنَُح ٌمْوَي لك اع ايكا بكل اريج

 ذإ د اجايكري ناو فطعاكِن ْيَنُح م موي يركع لربح نينح َمْوَي رىكتبجعا ْذِإ ! كيده كرد لبث

 افقاوب بجي قاوم م نكد تيب بلطم اكس ارك نصاب لأب رواجا لدب نطاوم ولم قوم كئبجف

 ته ليي اكيي دعس رطل ج م اناكل يبق كيارووش م ادت «نزاوه : قوق

 < مناك داو كياري لصاف هس ليم راها تدك نايمرد 4 فاطر داك نيَنُح : قوق

 'ام' عم قرا رواء ناكمهداشكح تفلاب ةبحَر رواء تمعسو كراشك نك ءارلا مضسب ةبحُر « تبحر امس :ّيلوَق
 يبس هاو موك و



 ٠١ هراي عربون ةَرْوُس م مهول ج شفت نمَج
 وم ست رت اكد اع مدعا زب جس يب رد صم

 ته باوجاكل اوس يارصقم كءفاضا كس تدابعل ااناكما وُدجَتْم لَ :َنْلوَق

 كرب كووجاب كس قكداشكا ياني زاك انوع مولعلسس ْثْيُحَراَمِب ُصْرَأل م كِدَلَع تفاضل ي اوكي
 ابوي تلاح ىيا ني زكالاع
 -<- نئمطملا ناكملا دوجو مدعأزاهدارمس لكن ء زكي :ناج

 -< باو# اكرقمل اول ياي مهنيطاب ثبيخل :ّقْلْوِق

 -<هس لاكتسردري تاذ لمار رص رواه ردصم سجين لع يلون

 ملكيوكك كس نس رك قلاع لب تساجنن ايي جس لمت ؤلابسرولبلاب جس لو ذدارم حس لسحب كج ب لصاحا# يش ج

 دل تساهت دب كرش
 دهس لائتنقلاطم ضرما رتب سيو لع ورفم سجن وا جس عيت نوكر شملا كسي : لاوس ]نير

 سحبت لج لاقي هس اناج الوب ب بس دوا هرثتدحاو حس جو كف وءردصم لكسب لص حاكب اوت :٠ ياو

 د ل خد ا نت سفرك رشي هي دوا رم الن لب ء لسجن لاجر « «سجن نالجر

 ادن ات ردصسا( ض) ُليعَي َلاَعب «رقفلا ُةَلْبَع + ّقْلْوَف
 -< باو اكردقم لاوس ياي القفا ىبنلاب ١ونعأل اّلإو : 52

 ةرغلاب ناميادوادشلاب نامي تس باكل الا رخال مْويلابالَو للاب نمي َنْيِذَل اوُنِتاَف لج كوبي
 -لب تكد نامبايتخ مي واا سفلي دلك لامس لكنك
 بآبج ةسال ناميارورضو اتفاق و تكر ناماري ترخ آم رواد ثلا سن تم كول دلك يدص اغا:
 دهس لاو تزخآمولر واشلا ناميااكن انة ال سن اميارب ففي
 -<- تفصلا ىلا فوصوملا تفاضا بلا قحلا نيدلا ىا قحلا نيد : قوق

 نالف ىطعا < اناجاهكجمزاللابر يّ نيداقنم ريض دي < لامر اًوطْغُي ءلاح ِدّيْنَع : لوف
 :داقناو َمَّلْسأ ىا هديب

 بري رود كدي نع رواعءاب “نع ليدي نع مكس هداشا لش ىلا مكيدياب : نوف

 - ب لينكد رب نكي ب غرك عمت عرراضم- ليك و تري ٌنوُلُكَوُي : لاق
 ةيندلا ةلزنملاب ىضارلارغاصلا « لوب كر لاحق تي ياهو اك ث لاح لا نورغاص م هو : :َللْوَ

 - حس اركل وقالب كمالسا نوارة جيف اتت قش ماا( بغار)

 ا



 مساج تكلا جةسخف تنل نمَج كل ٠١ هراب مهر ِةَبَتلا ُةَرْوُس
 ا د قم رس د يو

 2و فت

 تروس ل اءاهقركذ اكتاقاحتمس لادوادلا قب لب لاقنا تروس ليي سس ىلا ٍةَريِثك َنِطاَوَم ىف ُهَللامكَرَصَن ْذَقَل

 نور ىلا نعي كرس ذفووا لاسم قو رفروا ىلوصا حس تبي لمع نامشبس نالرواا لو تسلك, تاهقاد 1س نسج نخل
 4 نامحاو م اعنا ىترصترعب هس نر فرك اكن لامحا ىو ايا فرك ذاك نامحاو ماعنا ةيسا ف ىلع نقل ب تي 01

 * نتحكم ركءرباشماكى زيا ديم انروا قم تبرضفر ب راب هيي حس للا ناالسم يامر فرك ناك ترص فب البن نا وزي رول

 ١ د ليث ةسانكك تقلا ترسو رات الضدارخت

 : جد كذلك ري روط اخوك يت ةوزغ
 زارما بيع عل ولف الش تالاحروا تامقاو س تبع لب لامك ايار فرك حس جو لا جتا سسكس تسدصوصفوكن ل موز

 -<س لوم اديب تمه لش لوا تدق ين نايا كس نلاسنا تس فس ركروأ يب نتج نس دم رمال تس

 ركز لبصغ 2

 ىلاع ذ ثلا ديم زكا ذ ناي حراو ي لصاف هدإي ذعتس لس راما تركن اي ايمرو كس فن اطرد ام ركن يم

 لاشك فئاط ساطوا ردا جس مانا داو ليا كس اطوا نفت هي اوت مولعم سس ساس كنج كاسي قوم لا
 3 رقروا ذاب د رل ل بيطراضمد دم كج دقو لكك لاعر مب سب لسانك لي مءءوسمأبي رق ب قرشم
 تروص لكلا لكل ب ناريه كس نب وبن تل رخل الفن ىلءاج مك رفدعإ كس تفم هد كس طييسدلا دايمة كس لك

 كح دك فكاط اشيا كا 0 ا ىرادئاريتر وا دداهب كيا كب رع ل 1ث
 توق فاكرك وف ارلسضدعي كس اجو ركل ايدرك عر ورش نبكي فس لوبمنا قك ب لت لا لع نات قضيب لسو
 ملك يب تاي كى رتمشأو كل لا اكو فرط ىرامت رد اكن لاك جس ىذاال دعب كس نس + غر داف حس لابس قم لسع
 دهوك وف اش بس ىقيا ذ نزاول يبق كس ماك اء لي درك لقب نادوخ م ليي لحي ع وعدو لقكسس نا

 بالكون روا بعلونب ع اوس رق وسدارعت كنب لف ش مان كن اوم يبق, ايلرك عي: ست لوب لتب كيافنت ا

 ىو رف اطع ترصاوي ذ ىلاقتدثلاوكب سالكوجروا بعلونب كس وم عمات سبقت لايخ - ناذاوبب ”ليبقدج لس
 كح لاه آبل اغرب بس نادوون كة ساجوم بف اخ ك-انقفقفن رج اند كراس لكبر غمس قرش رك ابك فس لوبا
 كوت ت اقل رول قي اذ وفيت لاروا نذاوم يبق د كرعتس نتي تلح رك ألي تاس تتذاط لدغ م
 ت72 سال



 ٠١ هراب عه وَلا ةَرْوُس 2 مهجة الج شفا زل انَيَج
 كوم ماكان قتلي نايل اق اي ية لن لعرم كس ليكعب كس دك عوج سو كورك ءالقثا ىالصا سال ا” د

 دس انه ركن يم السالا راد كسا باكي يك لسيف طق حاسس وكب رعد هتك تسلك كيو ا

 رول وكيس نا لس فوك ن ب كل“ كوم نال ل ع دعب وج قريع تب لس فوك نب كل اء ناك روف كن يكرم

 كرم يوتا ىلا مبرد ليتم ىكل امد لاتحب كيب كتك نق يدب تست
 نوف كن اكرشم ل اج نمر يجن كل ورتب كس نا تس كدت قلك كر ايف دارفور تس كتب ناديم»وركًامك قير دصتقم
 وارخقرارثب "ف تارطت ضب ايدرارق عراروكرادخن ككر ارنب اي" فرجت نبا مالع لين لوقا فلكل ب #داب كس ادعت

 وم كف [ككرارنبا/١ ايطار كن لارك بسه رينو لبا نادوا لوم دازنب داي فو دعاقت اب دك جس نكس لام

 عراططا كمت زعلك انر طخ ناوك ا نيققنف ترضخ
 اكيناجري لب اقم كس نلا ذس يآ فل عرالطا كم ئازع كابر طخ وفيطتل ساروا نزاوم ليبقوك اقفال ترضخت [بسج

 رتاس كس نادك ةقلاةقمةفافق لبث نب فام ترظحرول ايانب ريهاوك نية تفق ديسا نام باغ ترتر يسرك ايلاف سارع
 اطلس تاور كاقرج ذ ماد'ءايلرب تمي داع كت اماسر وادلب سلك ير قرواا وجبت ك- كح ف امك تاي ى السا
 يآ كسك وج كش دي مران رازب هاب لش نلوم يوتم فرط كن فحل ركاب وسر دوج فاق ترضخ

 ورب لاوشاا جماجم اقلطوكن تت كسب نام تنقو كس. قطو تح لسور دوا حس ديد اساس

 لاك تانك يف يث مايق راه شاء انا لكي [رفذس بردا سد: تاور كك هوزف ىلا ب آى رورف قب اطم ير تنم
 كن يق مرو مسن س تب ءاخق اع مان بع كا كس .عطاقم فالس سوفارطسم لكي قركوم خت لاهج كوم ي ماتم
 تام اننا ةدئاف حس تالاح لب اطمكس لاح تروصرصقم اكنلا كل وم يترك الساري رولكس لاش

 :وورو كرك السارب ماقتمكس نين

 زوكل ياك درتي دك فن ب آذ_ةقاةتةناقفق لقط نب لبي ترج الا ثاذي ف مك السارك فري نيت اتم
 بآجايكآ آب هياقم كس ناماسد اس ةتيسا خمر بعين نذاو؟ليبقلجساب دالتوو جس اي آس فرط كن نو ىلا ضر او

 28 * كرم ميتنوم تمل اج 4-2 لاف رلسنلاناسوذاسادول يورك وادري“ "امر فوم ارسل

 :كئاور لوساجر وطب ةقلاةترتاعتقد رع ىلا نء شلادبع

 2 خركموطمتمالاح كس نو لزساج روطبال :ةقتظاقفت د ردح يلا نا دبع ذ__ظقفقفف ب آر كريت ماتم سا
 كايد وكف وكن لب كل اد ذيل ناايله:ماجاكتءالاحرك زور ودك اج لمت م قل ا ذ#.ةةئلققةاقتت ردح ىلا نك ثلا دبع اهب



 مسنجر نيل جسشف رتل انَمج اهبل ٠١ هراي هربوا ةَرْوَس
 اك ويشير قدف_ اهب ل ومب ك كاذب ليم قب اسس موقراكب رد دابب ى اك كبادك ففي رك سابك سلوك تيس »د
 كي دس كيارب كورك نب فص حرر اا ىت ند //م:اكج عيب وكنا باج ايكوم مناك تفاط قب ولن لا كلباقم
 2 ت اطاوم لص لكوي كبل ودلوب لب كرابكي ركل بيسر واولا ثنو ف ايم كن وراول قي ارواوم لام دوا كنس قويت كس لا

 - انتا دايت لع لوبي امك لول وتر دثج لس رف ىف ا كلحاك داكب رك سب

 :ل احيرروص رتل نونرسم

 لكل كك كباقسداجرازجهددج لاق قوم البي يك كب لاح تروص ركل لسا اقر كذاك وب رايت كراك تان

 كح ارب كيل فس سوكولوريتوس نت فرص لع دب .كهتت هكج هكو ب نارلسم اهقودإي ذ تسمن شيب كك نام اسوا« تس

 متدك يركب” يك كي حس نبذ كن وكول ضب + تس كرف كدايتروا تفك انآ قل ةيريرا رب كتل

 تميل نااهطسسروا قك ذو كيب نص لوكرشم وف لوم لصاع قو وفارلسمىلوا لوا يانج “لي اجو بالشمس كك
 هس ذي ثم رو عقوم نكرم ايو وجت ساكس وف ارسم ف ىلا ترن اوم كك كلب نسل

 ىرايتروادارهت تس رثكىيا اهب كف مكسور ب تاذ ىكادض نادل ل اد شيلان تاب يك دف ارلسنك و ةقدنوادخ
 الدب لب كرامي قل اطمس ماركو ي ورشه نس نازاوم يبق بسب كل عررط از ىك اوك فالس يانج لب كس وركب
 ماركوس وأ اد اني تاروكك د سد ايو دركروا ايد للا ف اريجك تس فرط لور اه هد لوتس ل 5 اومن امكر وا

 ك1 ابب هس هل كي راوسيب قراوس ب قفم ل فرصةكس ومر وبك ب كك اهي دوا كس دكار ب روط م اء كس ةنئلاتاةنعتت

 ةقلتتاةئاقفق لابع تررطح, سعب د سآ ففف بآ كح تس ابي قود« سد كنس بامصدنج فرصروا « كس سده

 ناايفسولاروا ل ايعور متر طخ ركبوا ترطن> لبي لولاو نجس دخت اس ففي بلآ كت سسوس اهق باكر كى دادس كس
 هر لع كنب نار يم ةفكلا تقلق وريف دوعسم نب فلا بك ىلع تررطع> ىل اب دازايتب كح بآ 08 ا ملا ب ثمراع نب

 ىبْنلا اناء عدا رفركرايرابرابر واه جراج هلل 2 ذب فرط كن ذو نمت تنذا د صاب كتف ب 1:4

 هللا لوسر ىنا هللا دابع ّىلا لشروجرباربورذ ل ىا لوم انرباك ب لطم بك ع «بلطملا دبع نبا انآ بِذكال

 هادرولا راكي راصناو نيب رج اهم بآل ب رايي اب احسدنل زاوأب كا دمك ةالاتةناقتت ل رع ترعح ذة بآ (ةتفاق)
 ت كاس ايكعرورشدلب اتم دجتاس كس قرب# كوم حبت فس بس راب ود لآ تريخوك وفا هطسسراكرخآ الد ترمي ب رارف

 ور لم حلق فئاط دوا كرايتفارارفوار رك وهياكل ايعو للا خيسا نس دالاس سكس حرفك كرش لوم لاند كن وتشرف
 كس لونا رسم تب تك داء و آرت ناو لب اكرتم ا كر ثلجي لع جرف كن شرك كو ىلاح تدوس ءايكوج شر

 هج لع ل لوم تسلكز يم [تلذ ى ذم وكن و ليضرخ يم رف اح نتن. ةففي ثلا لوسر كس وم يح كي حسد
 -ه ءديبش السما جب اكرعم ا« ل آدجتاب ىدناييقوارارنج راهمدوا لاي كر ارنب" ثنو رار 0ك سانيا ىديقرارنج

 هاهو زز» ل



 ٠١ هراب رَوَبْوَنلا ٌةَرْوُس مو مهي كيلا جهشف كتل اْنَمَج

 لك ورف اكريوا ع انما لا تيدر كدا رفا وداعا هس قات يود قومدارمعس لاا اَهْوَرَتَمَل اًدْوْنَج ٌلَوْناَو

 < نايياكازم ورخا ل تيآو دنت اترلءاكازس قود

 :ّلابر لكل ون ديقرواانومرضاحر لوم ناطسم اكل ورادر سكس فير وا نا اوم

 ه2 نا« سد: كك اب يروا كس كس داء راد سكب كح ناذادم يبق ك حس ايككا يل نلايج لي لل اسك اهيمج

 لفة ثلا لوسر س ةدجتاب كس سوف رطب روطس تميم دوا ريق كس لوف اهو و كت لاوص رول ىلا يعو لجاوج تاس

 - ايار فرر قم ار ككاكت ميغ روك ةقلةئةلقاكقت ب 7, نايفسولا ترح

 ادع لس « لوم تسرب ماقمرب رككايكع راقت فالس لونا رلسمرب تاءاقتم فقم فيقثروا نازاوب هدروخ تسكت

 هرص اج اكى لق لا زور ليثو ردي ل لقفل رثلا لوسر ء كس وم دنب صل بحلق وبتم كيا كس فن اطر بوكعر وا دز فخ

 يآ _ةلقلاةاةفق مارك باس لوم سيتم كاك كف آخ اسكت ةس اسر يت حس دنا هك حلق أو روسي
 ءاعد كت يارب كل كس نا اجب كس ءاعددب فس آر كلي دار رفءاعددب كسك نلا بآدثلا لوسر إي ل ايكش فق

 اركب لاشاق# قذر ووكر و لارم اكو ني ونامل يا رفرصتق اكى جاو باآدعإ وروشم سس باح لامر

 - كوم نادسم لبر لي لس كاما دافع عقوصرو اك

 هددت كس ناذادم ليبقك كايا دكت عدم ميت ميلا. قايم يكم اتا اكملت صين ل. ب ماع كنا رع
 وباب ىكاضر كسل بآل ث نلااوجرضاح لمس تمدخ كة ترضخ[ تدايق كورت نين ذدفو كيا كل ودا درس

 للاوماروا ل ايعو للا راهب كك تس اوردر ردا« لان كك دم ناطسمم تركك يك تر عرك ومر ضاع فس لوبن تنس كك نلاقي

 - لي اج يدرك باو ل

 :لكشم اكربود كس يبأ

 امد قديق بسك ناك اقر ضاق اكمركو متري وكلنا فرط كيا ءانق اكل تشم رب وو قو صير كل كس نالاعلل قر
 قتالح ناوكبس ناس 3 تناك يي رياهم ليم تمير اوما رلك ب فرط ىرسو درو ل اب يس درك جاو لئن لااوما مانقروأ

 ايار ف لن بادج كس نا ذي آن لطم كس تياور كى راخب تل سا لان تسسرو فاضفا تس هداني درك وركتس

 وك وكل يآ لحا لوم اترك شل تاب فاصروا ب لم جراج اكل اوما نااوجب ب ركتلاك وذ رلسمر دف لكدجت اسس

 اكياج يديد لبو هركرايقفا ملح لي لوفوو نلا تسمعي اي ول لجباو ىديق يسال اي كل ماب دهس هدايا

 -(ارفدعب لس ءاثو تل مب ل ايدربطخ كيا كس ركع توك راهسم انني بآن ايكدني كى بلاد كل وي دق بس



 مسج ن0 جفال انج "م ٠١ هراب (9)ِةَبَْتلا روس
 شف لولوج حس لن قع اج يس ديد لباووكن لا ىديق كس نادك وباب دهان لش لو سس آركوم بات احب دامني

 لع قف دوما رس اوك ا م وق لوم هند ازت كليك اوجد وا لي ركن احا وو لوم رايت كل كس ذتيسد لبا وصح انيادجتا سكس لد
 -ل رايتعس لد شف مكن اذاوآتفرطرب كس لي ديد لدا اس

 ارو ربت رول حس كير لب ناكل زاوآ لل وست ى اوك كليك ا ركمولعسماع ساد لن طءاعم كس دابعلا لوقت
 رازآ ىديق بس مترك آزاد[ فرط,م قل كب يغت كف سدد اذ آى ديقوك وكول ف فق ب آب حج « جس اع انركم ولحم
 قدمى عيرطسا د قت للا لوس رن ثثث كس طاطا لع لماع كس قوقتروا فاصضفاو لدع ركل ين رايت كس كس نساك
 1 ب كا نالروا لش رايتس لد شخ كك ذ ذو تانيا كول نوكدك اننا لك سرك ياس رفد امجد لاكو/ل ذادآ

 كس تعانتب يا ىقيادادرتكس نادئاغروا تحامترج كة اجايكاسيا كساس اكدابعلا وقتل ماعم عسر لشوم ان رش ارش

 لستم تم اجا كنا كلا تس كرب ةس لورادرس قاطع كس لا« لباب تح كركم ولحم تاب كلا كلا تس وأول

 قف دللا لوسر بحل رايت كك كف زوجت نتانيا عسى شخ كول بسكات وك يفق قل لوسردعب كح سك

 - يس دركل باودكن لا دقق بسيي
 دهس ايكيا ر فراغا لن "كلذ دعب نم هللا بوتر" فرط كرب كنت: ليو كذلك
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 :لئاسصو ماكحا
 جس اجاند# سرور زان ري تتقاط ىفيا قكت و كك وفارس كبس قك دوي تيار ذب حبس ل هداك تايآ

 اح الري ترضن كشلا ليي لاعربرظت

 0 ناب ذ لكم اركب وص لضثب س جو كن # وم لاك برت نلاءاسو زاسسروا ترثكى درع كك ونار لع نيو و رغ

 دل تاما سناب كت عامج ب وبك ا قياوكدذلا لح اجي ىذاب حمد كين اب كى لق كا هقايك لالا
 وبنت لك وت ملدا رب هك كامب رك تشي ردا تكس تكا لق إي كس وفاهم تنقو آب ًلادتبا لادم ب اهتن كلج ةسآن
 اوم قر نا ديس تسدد

 سئس انافك لاهئاودئ اقع بلطم فوم سكس سكرشم (ةيآالا) سجن توك ٍرْشُمْلا اَمَنإ آنه َنِْذَلا اهي

 سن تس كت اح لاك افصو ترابط اول ئلحا لين كلي انس دابا لوفد نمي ورجال كرشم كيد نفيس لتي جس انو

 لسن شم تمس ايف ىونتمروا ةج لبكي انوكو روم وكر وا باش اك. الشوك وزتج كيان لت سايد ف تير شملت
 مارحلا دجسملا اوبرقي الف راكورا رق تس اهني روك ب تيب اوك وكرشم كل ىلا تكتب سى رورض ىو ريو تانج

 لوري هك دقلا تييب دج بس اح اجاكس اري روظم اع مارتزيس جايكايك حس ةسآ اي كس مارترهنز/ل وش لم خلا

 قمح اوم لاعتتسا قلبك مرت دول تاقوا لغتي ثيي دعو نا آرقن كي هس لوم كرك تس كداوي د دابتي فرط



 ٠١ هراب (ةْرَوَيوتلا ةَرْوَس 0 مهجة جفاك انمَج
 جرارخم ةعقاو رك اريبج بس ادم ارك س دودح هدر مئات ىك لا مهتاربا ترظح فرط لوراج وا جس بقر اكلم خطر

 كت ددناكس مارتد ف ورعم ارعنقتاو كسا لي كك كد دارم توبي قات الاب حس مارحلا دجسملا نم لع

 دارمالت مرتد سمارت “عا َرَحْلا َدِجْسَمْلا َدنِعْمتْدَهاَع َنْيِدَلا الإ“ ”حررظ ى اوس نااكم كس ىلا مادا

 جس تاو لمس ارباب حس مرتنودعوج اق ايآل ب لس دي دعم اقموو جس رك لب تمي 1لااكدقاو لكك عا

 (صاصح“« فراعم)

 تارطخ  ضتا_ لاس لا عرونمل ث مرتنودحرظاداكن اكرشسدعب كس لاس لامك كس لومي بنل تي آب اا
 تتر لعروا نفل رصركلا ترظ>تمءارب نالعا لتقف ب آل كعا هس زادي كيد نكس دوب كس ايلدارمجبا رس لس

 اوم ذفان نلاقي توياء رج لاساكت لب كتبا توبوا ةلحااقت ابارك زي واراغ عر مرسديب زك ةنقلاتفتلق

 تيصوصتم ره ب تيصوصنر وا بلطم اكت دن ارم لل اد لس ناكر شم لب مارترههس

 :لسصاك

 # ل بطر وفل تاب نات من سايس ايك ايد مكتاك خس ومدن لظاد لدن مرتك وكرم لن دوك تيب آ
 ؟ج قدماي ري رظاد هك لكرشنيرهسوىىاينداي جل وصيت اسس مارست ©
 ؟ج قدتباي ري رظغاد ك-كسهرم عر فرصاي ج_اهلطم قدنباي ب لغادكس نيكرشم 9
 ؟نيتأي لو لاش كب انك بادافكل مكي 9

 آل كس نايب ماكحا لب اطصكسداهتتجا ةييسا ةييسا فس نإ هت لءاركوكر اسال تاما

 :كلسم اكتبي سب لاء اهنقفرو لَك كيلي كل ام ماما

 < ليكر جام ماتم ككر لحا ىونعماي ومب رب ظواوخ ل لبس داتا قرب ناك شك يف

 :كلما6 لاكش امم لئن قفا شم اما

 دج اسمر كيو« رص ليكم ارترييسر كس ماع كل كح بس بات ب رافكروا نيك شن كتير دك ين تس رف قفأش ماما
 اقفقلن بآ تس آركومرأقر كدي حس د ال مالسا بج لان ن يمال لس( ىطرق )جس سيئ روني لغاداكن ا لش
 امتي دددتاب حسك وتسليا سس كوين تسل اذ



 سجال ججخف كل انج ا ٠١ هراي روبوت ةَرْوُس

 :كلسماك نلاتتيط كيت فيطوب ا ماما
 تاجا كفرا هرمك جري ذر طد اكشن وكرشم نا تس لاس هنت اك جس ب بلطم اكيناجدن بي رتوكس مارت دك يارف

 تاكا نالعا لمثل قايل يواركتس ارب نلالعا هل دذ كس لع ترطح تقفو لك ترف ثني لد كوش
 تن كك رورط كل رو نوم عي ان ح مارحلا دجسملا اوبرقيالف كا "كرشم ماعلا دعب ٌنجحيال”

 ىك فالف لوسردفواكن ا بج دع كس. عيكس باشاك ادققاواكض يقثرفو لو ةك وم لئاد تس تاجا لكن تؤلم ا ريما
 هللا لوسر ايكو يشرع مارك احبت رفاكت نو لا كول ردللاح امتار مدت ن لا نس بآ ةلاومر ضاع لبي تسدخ

 (صاصخ) - امي ل ما لوكا كتسس انك وكول لاري نبيذ قريت يامر فذ يآ وف ولع مورق

 يبل لوكس نوفا رلص حبس كدنبإب ب الغادكس نيكرشن مح «خلا للا كدي وَ هلع لف ناو
 نااسنتنىرابور اك اسك يا رف لاعتللا لوب ئاتموو قت لدم تداهتتج سيجا راقجاهدإيز سن موماكس رمل اي؟ل ايخ

 ديو كت اح فو انج كس درك كل مم لفي ا بيرن لاعتدفلا جس ل ”ت.رورط كسرت قافورقل جوك

 حس دو كتفك, واح لبن عر مدعو يكرم ناملسم بسر راس عري رجولاوج لص لاب تسرك وك وفهلسمتس
 دهس ىق لوزفا زور ليي دوا قلو هدايز قاس لادللب قلو: دوي ىو كن اصتقف لرابت

 راصد دوبم لم تيب[ ادعب كس مكتلس ماع لاق نكرشم , رجالا ٍمْوَيلاباَلوهللاب ونيل َنْيذّلا اوُلِياَ
 كيلي زج سيئر كل بق قضالاب كن وناس كلوب اني ديب زج هورججي( ليرد لوقت مالس ا هوركأ )سب داجايد تاكل اف تس
 ناو نلاج هك اه دب كسا لوب يم ذي أرب لش تلكم السا كلج لا ف حس لوم ريغ را تالا بس مقر نتا
 < لوم كت لكى السا قرادرس ذ كت ظافت ورب او تارا

 :ليكمالسا تيا كيج
 لكم الس ارك جس ب تاغ كل الكب لب اج نب وري كس قنييدروا لي الس ناميا هوك س لتي تاغ كدابج» لاذ

 نتن يبو نخسر ايظا كس تمامادوارو ؤ كاب كدت مالكي ليث ردن بر ما بحاصروا مم مدوخدو نيكل وقالب

 لال ركن لاو اني دي جك ن ب تت اود كت كس د ىراج كيحنتو لا لاك سي بل طم لوم لي لوقا كس

 :اكمالس امك نجس لدباكتظافقو ناءاري اج
 مكس تمالع كت اب ايي زين جس اج كاطع لم تموكتى الساوك ويم ذ وجاك تش افنو كاما ىلا جس لدب ةياجج

 هليح ىلريفا حقي رطل ديس لس ب بلطم كنيس دس ختي ءجس لك وبقى راد ات كت صوتى السا فس لوبا

 - لب ركاداوي ات حس ناشدت اهيطملس تنجو



 ٠١ هراب عر وتلا ةَرْوَس مس منجا زم جضف لانج

 :رارقم كي زج
 ل 884 لوسر اك ايبج لري دخت لوك ا اعرش وقوم حس ىدتم اضردوا تح لا صم ىمن ب رك نيتك ادقم كي زج

 كلو وج ( ليرد يود« وج ) لش دارج هددت الاسس تعاتب ىدوي لكامل اق يار ف.لءاعس ىك ايلا دجتاس كس ناار للا
 يات اكن ارك ومب هرباعم ب سا اك ةتقلاتفتاكفت قو راف مععسس بانك ب ىراصن حررط ىاااهت ايكوم لس قديح اك تسبق

 لوسرووخ لم رجب نايات ك_ كس ىراضنودوبب مكي ءازتبا ءانكو د تس ةوك راكي ا جايك وصو حس باح ةوك ىاطسا

 لكبر ع نوري نس مارك اهصقافتالإب دعب كس ساروا ايلا رف لاش لع ديم ذ لكل يب حس لوب ذة شا
 ا دركم امو كر ارب نوم عقم اق

 : مكي لوم ّقج قفل ديل دب

 السا ووروا ءاعكررارقري ب لوداديمئاج كن اوك ورتشاب كس لابورواايك قرد هب ذك كيب كلك كلن سوف ارلسسرلا

 دبع يس ذة ةقاققر ع تررطحوج كومبو حرش كرادقم كييزتج ل نا لكس وم دنع اضدري نجس درك نب تيتر كتلك
 وج حس لوك بيير تروا ففضن اكس ا سس وكول لاح ا طسؤتمروا راو مكتدددا تس لورادلاب كلاي ف ذفان لع تفالخ
 الدب سنا لوم عج اياروا سلشم لكلاب وج واراد مكر فيي فرست نلا نوم عكَح رك رووزمو تنكروا لوب تسسردت

 -ةس اج ايلاندب قس لوبا رايندلا كرات لدي« لدتؤوب لاروع سرطاني

 :باوج ئاراوت تر زعمروا شا تعازي يا
 نيتر زعم كذب كذب تس تفرط كل ون ارسل بي تمل ذ رود كس قوس رص لي وسد ل ترارطح ضني قلت كيا

 نايل لين صم هكل ل ةييسد ٌقافصوج لي دوج وم قعر ةروشناود هم ان تيصخ اي إب كب رود سا دوا لإن كثب

 رولا ىرييسوم تجاخ لوكس كش ترحم اسكس لو اب كساد ساكس رب الأي تبي حس للا نإ داكادخ

 هداي ذوو لي كج ب لوم اراطلف لوم لاكت لكل ورسدداي قياروا سك ير ايت اوكي دكار غ كد لوج كس ب تاب فاص
 ملك ل لوك اعلق اكس لأ نيب ب رك يئ جس ايان رك تجر وخر و نس قداز آى نتا سب هدي ذ تس

 ىقياماظن اكدت ىتامتجا كل وفامنناهوروا لوبج لم لوحتي كس نلا دلي كلا ور ام رفورا تقال قل نش ذ كادخ

 ادقرك حس كرورضروا ضف ب ناميا لا ءاكومتأي ري داق ابد كد لابج زج دسم لب الج دوا لي رك ئاق قب طمس ويترك

 رواد مئات ناماو نمار متواسف اكن نحس ل لي دكا ئراص م اظن كس كلو وكل ويخاب كس ادخ سس نكي ذاك

 -كك هددقتاسكس ناءاد ناري ناز كادخ قولك ا دخ

 هدم هانم مزمز



 مسير لآ جف كل انيَج نا ٠١ هراي هر ِةَبرقلا ٌةَرْوُس

 دنتسن ١ ةةهفاوفأي صوت كلذ هلداّنْبا ىيع حيسملا ىرطتلاٍيلاَقووذلا نإ ريزعد ويلا يَلاََ وقف 11 ودمت دوم 2
 ميل اًدْييقت

 زرهرابحأ اًرُدَخَي
 سبق نِموُرَمَك َنْلا لق وباي نونه

 ليلدلا مايق عم ٍّقحلا نع ْنْو 1

 مّرَخام ليلحت يف مبؤشبلا ثيح هللا نو نم ايايرَأ ىرصنل

 ىن اًوُرِمَأ امو مه 0 لكما ليجتالاو وول
 َ 0 هد 0

 | ل هدد لأيو هيف .باوقاب مههاوف
 قحلا ٍنيِددىذملاب اذمحم 2200
 2 ا اوما َنيِولاَهتَي هدد «َنلرمْاةركَولَو د ةفباخسسسا
 َنْيِذْلاَو هنْئد وئالتيتن سانلا َنْوُدَصيو مكخلا ىف ىسرداك لالا اتا لاو ود

 دفن ١

10-0000010 1 2 

 زونكلا ى أًهبوُققسالو ضل دفْلاَو بهذلا نو .
2 289252 

 قرخت : ىلا مِلْوُم ريلي مبزبخأ ىا ْمُهْرْصَبَف ريخلاو
 3 و نت و ةقا#د ط0

 من لافي ابنك بلع مضْوت ىنح ميئؤتجل د فزت مهر

 هسلابب دشن روتلاهَذِع هرم ىل* رم قو لاند
 مروه ف 12

0 0 

 : و تهد رج ل مو
 يع ! ريخاتلا ىل ٌءَىِيْملااَمَنِإ رصنلاو نْوعْلاب © نيم حم

 زرفص ىلا لاتفثلا ىف مو ب اذا مرحملا + مرسلا نجلا ا تناك
 هما دلا دا ىو اورفكنيْؤْلاَه ابحتفو مايل مضِ

 ا ةماعلا

2) 



 ٠١ هراب (ة) بتل ةَرْوُس 0 مسج لج شف تزل اَنَبَج

 دمك نايل جهسشلا6 لس اذ قراضر»ا«ز يشار عابد :(ييجتم
 تاب ىىكىت نا ريل وكول نا قبر« سيكل يو لوك اي كس ناري نتب لوي ب( تققيقحيب#_) لوم قت
 ك ذم ٌماق ل ياو وج( تنعل) رام ب نلا كدثلا ليت كك د رفاكل يي حس لن (دادجاو)ءابآ كس نادج ل تسلك

 ا« < ايلانب بر هو العكس .ثلاول وثيي ورد خبسا ذس ىراضنر واول الع سا ذس دوب ؟ لن جس داج دج كتب لابكد وجواب

 انب بر) ىتوكميرم نبا حررط ا دوا « لك رانا كانلا لن فس ركمارتوكل اطوال فس .كاطوك مرتكب قيرط
 ك- ضرووبتموو لب رك دنيا ( نتي دوبتم كيا تف ول اهق يكاد مكي فرصر(نلا لع ليئاو تار دوا( سايل

 لي د اعجب حس وكرم وكاد كدشلا كش جس اهب (رفاكبي) ع كاي حس كرش كس نلا وو لات دابع لا ) لوكا وس

 رخل كسر ماظرب روط ل مأوك ( قو ) سارشلاروا لي در كل وليس ركل اقول انت لع نجرب كس ساروا تنير كا تي

 كرون لا )وك ففي خم لوسر خا فس لكس ايلا فلا هد( دين انجإ) همدان تاب يوكل ورفاكج لا« سا
 تاب يوكل وكرشمج دكا دركب ل اني ملطاب ناايدا مانقوك نيب د ساكت: جس اهتييركيو نتن يي دروا تييارب( كليك ل يك
 الشم لن « تفل « تس اهكتدقفإ رطل وكن ولا كس نوكول ناب روءاياعرفك ا( ك- ىراصنوووبي) ولاو نامي اوه دشيلات
 حي ىدت اجروا انوسوج < ءادتبم نيل ولو وروا ل تكسر زاب تس نبي دك لاول وكولروا مهل رز ل توشر لير لصف

 نو فاذا تاو تا زوي و ولو كح برك تا عيرخ ل دسار وتلا نس سن لاوورك ع ب ساروا لين سك

 اك اج بانت لي كك [لك خر ذودوكل امد درك خي ساكن د لس ودارت كبس اذذع كان دردوكن اول سرت لك ارم هرشبف

 ان كياجاي درك نمو ول اوكا ءاكياج اخادوك وجبس ل نارواوكل ولج كح نار واو[ ون اشي ل نادين ذ حى ارد

 از كاي تمام ايك كيسا ذس تكس لام وتد دب هك يناجي داتج يوكاوا « كك اج عكر وكل اس مانت ضارب نا

 < اناج اياك باح اكل اسديبرذ كس نت دادحت كونت كي تقيم ازم اكان: كك ب ئيسا باول

 وثب" نا لإ ىكهرإب تاياررفاديي وكنب زروا ل وناس آس دّثلا تنبح ل شيش هراب لبي طظوفت حرول كيد نكس دثلا

 اذهل جس دقإ ط6 كد اك تعداكل لاني« بعدد[ هذا هاذ لي زك يس اج لع

 هس م انك سرت كلون اج نادك كل سا ورك مسي وا خيا دهر كس ىصاعم لبي ( بإب ك-) لانتاج نا

 دوا ليث ةس لس بس موو دكاربيجو شل لبي لاننا انق حس لوكرشم م امتروا ناز دارم نبش هرب دول كس ايكابكروا

 كديب/ رسودوكع مت كدب ئيسن وا تسد اسك نوقشت رجل ر ذك ترضنر وادم ىلاهترشلا كول اج بخ

 هام ليج قي ورك قتن_ؤرط رفا. نت نيم ءسرسوووكت مرت كم رخندام تيباج دك ايدج اي درك( لقتن) خم نورط
 كس دشلا ل داب كس هاء لا < فاضا كيا طرفك ( تلح يءاقق انا رن بي تلاح كتب اكن ادن جاكم رج

 د ءازش مزمزاد



 مسوانتلالك ضف تتلاج_ يدبر لل ووش
 ك قادوا (لضُم) لن 2 اج كس التبن ىئارك ال فاك يدل د ذك لش حسبو كف كراك اكمخت
 وكس سودروا هك ركل اطوال كاتم ارت اس ىشروا ليث يل رك ااط لاس وكرم قشب ئيسسن ساس ديتاس

 يانج لي درك ى روي دادخأ لكل ونا كد كس م زك ثلا ثم سوم كس مارت ثلا كح كم ارت شي كس دب كح نتا

 كدشلا يطا »د ( خاج ) 2 قس ركبتي اعد لكن كن ا تبا« ىكش وا كتس تسرك ىلإ زن لن لان رك إي
 ناهد تس جو كل لن كك يورك زشوخ كل كس نا لامعا سلب كس نا لي تيل: ركل الح ( نيب )او: اهكم ارت

 اترك يد لات ارب وك نبي اكسدفلا كتل تت ىت نازل معا

 ارد ديو هومر ةما ه7 55

 ناكر يرُع سين زر فكس دطلاع».كاهقدريقعاكب رع ضب قلتي نيس ماناكلك رن لير اروبشلليا «رْيرُع : قوق
 ريزع ىف فلتخا” ع لي لاعلاةرورء ب فالتخا لي سدى كس نلا«جسامح ذب فرصمتريف لح ضنبروا فرصننف

 ين رتوكىا لب نآ رقلا مولع ىف ناقْإلا ىف قديس ني ملال الج مالع "ىناثلا ىلع نورثك الاَو ال ما ىبن وه له
 هدايدد تس زاا ياو ارو فس لس ع نا اكءار اعدام هس يم عمك جاع س كودن نامل سدي انالوم جس د

 انت ايكو دنز

 نهض« ل بد دكا يب تبءاشم ع فيصاكب مان رك عت عرراضمسس (ةلعافم) ةاهاّضُم ب نوئِهاَضُي : قوق
 هس ل لتروا لير ناتي ثروا سآت اناج وج دنعاء كس درعاكت دوب لي لحنان( سس )ردصم اي هربنا لش
 د ترا اف درم ُءاّيْهَض

 - نو لس اجري لايك عرراضم بع نك نأ( ض) كفا «نوكفأب : لوف

 مال لص اكرمالا مكايكو مم ارتايازبلا جس ءاي زخم ال شا ودمعي كس هداشا لبي لا ودعي ناب :نْلوَق

 مة

 -اناددقمسويكول نأ اوعي

 - ةساجوم نوم لظواك ف رتل يو

 ؟ تحن يكب ذك ناهرب دوا عرش ريشأك دون ات
 #يهيووصتلانيو بادج اكردقم لاوسليا عسل بل وج

 - ليث القعوو لكالاح ل تلك رك رطل وداد اكينامجي وكر فاو ةعس ماقد خت اسكس تاذ كشنات رون كسي لاَ
 د 0 0
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 ٠١ هراب (ةْرََبوَّلا ةَرْوُس ص عمو لل ج سف كنك انَمَج
 < تجلرشكشلادارم تسد وكسب باو

 جس لاب لطم لوكاك اهي كت نير ثا حتما كةكلحاجسدارم لاركل وب لكس هراشا لئلا هيف مهلا و قاس : نو
 -لز عطروا ىفيتلك تن لن لاوقادارم

 -< فوزه ل وتخماك َةِرَك كلذ .كلذ : :نلوَ

 لك هراهتسا سن مالك جس انك راشا فرط كت اب سا كك نوذخاير يضأكن ولكاي .نوذخاي : :َيَلوَق

 هد اكذ»« مو وصت يكل كج دار ذفاح

 < موهفمتس نوزنكي لج اف طز ونكر ماتو قفنُي كج هراخا لي لا« زونكلا ىا لوف
 -خ اجانو# امهنوقفنيازباعركذاكل وزنجود ةضفروا ُبَهَد لع لبث ايكوم شيش

 ل ءهللا ليبس ىف اًهتوقفنيال كج باد كل اوم اذاضايي ةوكزلا نم هّقح اهنم َنْوٌدْوي ال ىا : لوف
 ذو جررخلاء مانو مولعم كك بين ايبرادقم ك قافنا لب سا ديكوب هللا ليبس ىف قافنا مرعاتلطم

 يدركه راشاتس خللا نوُدؤُي ال فرط كب اوج كس لاوس اج لى رورض انركع رقى ا, مانتلالاح جس ديد قرب

 -بسدارمء اكل وب لكك

 لاقولو ديدشرحو ىمح تاذ ىهو اهيلع دقوت رانلا َّنأ ىا َمُنَهَجِراَت ىف اَهْيَلَع ىمَحُي َمْوَي : :َيلْوَق
 لعفلا دنساو رانلا فذحرث ةغلابم رانلل ءامحالا لعجف ىنعملا اذه ىطعيمل زونكلا ىا ىمحي موي

 .راجلا ىلا

 نوم عت ورضاكم اشنالكالاح جس حت اورج كءادتبم مه رسشبف كج باوج اكل اول ادفاضاي ءمهرسبخا : :َيلْوَق

 ىفمهرشبف كج يه ايكهراشا ركب( هرسبخاو لذ مالعرسف فرط لت لساح اك ب اوج جس ليت سرد

 < لك ت باتل وج رفحا لع تش كس نال الجر بث( ثوف ل« جسربتكءادتبم ركوب لش لي دات كم هقح
 بج ربخلا لم لسا

 < باف ثنومدحاو لوح عرراضم سس نيك ب( ض)اكياجاغاد ءئركت : لوف
 ازم كق افنامدعدارمس لئرج كدت زنك يورك راشا فرط كتاب ات فاضمافذع ه ًءازج ىا : نوف

 هتك

 كيد زن كسلا تع ع فوج اضع ب اسحلا لصارد لابي «َةَنَّسلا باسحل اهب دتعملا ىا ؛ةنسللا :َقِوَق

 يبرز ل ندا” هاكل اس شر واع توم اكن داحه ه لاس ىرمت اتوب باح اكل اسجل رز لس نخل ثيم هراب

 < اندم نوني نو لوتس لاس كش لاس قرم جس انوه ارح



 ضضاج) زلال ج شفا ثزتل نهج مل ٠١ هراي هر ةَبوَلا ةَرْرُس
 .ةمّرحم : لوف
 -<ج لاكش سردري ةعبرا لاك ااذيلهردصم ٌمَرْح اوت

 دسك اكشلا لوك ااذبلاه سؤ حا لوعفنما ةّمّرحم هر يبوح
 اج ابل اسيمجايكرخوموكى ا ًءاَسَنو ًاهِسَنو أَسَن هأَسَن لاقي ان داشبانركرخ مح ردصماك ْأَسَ يٌىَسّنلا قوق

 لوعفمقشمكك يخل زورب وسنه قش يسن هس تارت” نك ماو جيت اًسْيِسَمو اًساَسْمو اّسَم ُهَّسَم ج

 جايك
 د د كه لح لي

 عي 1

 :تايآطلر

 مكس ايكاياق ب ل لا« جس نايباكيكرشدتاقغر» ات باتكل لا باءاقتن اياك بق كس ناكرشخ ل تاي دشذك
 مي كلت ةكر ل رط لا ذجس ايانحتر نامي ار رطب لن تقي رح تلك نامي اري ترغ آمروادطناوكب اقل
 نيد نونيديالو رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال” لاختي باكل اس تيارتشزك ل ىاءاققربارب انكر شاكر نامي

 -لإ تس دارا دوو شرواري ترث آمون ثروا لي تكككر نميري فلا نورك هت يارف “قحلا

 هذ ضثبردامءق رهو قوتلاهس (ل اه ه) ارض طفلتك تادآل هللا نبا دٌريَرُع ُدْوُهيْلا ِتَلاَقَو
 تس مان هس ددج»داي زعتس ىلع لوتشون تن كس دوم لين تنس اء ددبك اكن إي د ةييس اوك ادوبم «ب اعلم نقد

 5ك ايد تارك فرص ءدحإ كس قنات لاك ارواذمح ب منوم كس م هر احا رصن تنك ء لن روش

 انش انس كت لرب ابى قي ادوا تايادر ىفب اء تدير شىفب اوك ولو ارسا نس كريس كلبي لب ققؤع ك
 « كري ربت كت برش كادوا ايكب ترسو اند ساب كس لب تل تشادداب باف ءارزع ب اراك خ امتي درك
 ك- ناك كس هؤب كل آردق سا سي ميظتت رف لتبكس دوبي « لين تس رك ب لكلا لي ارسا ىفب تس جو ىلا
 (هطلاول هأ قمل 8 5هم هأ 600) ملت تلم ى ني كت اكدقلا نلبءايل اني ديقنع اكل تكدثلا نبا لبي س داب

 رول نبا كيل ب يف رع حررط ىكا لين مويا كنا كس ئنبس روا كلب هداك اهيبج لإن كلا كلا عر الطصا ك
 اكادخ لكب « يب سيكس ريزرف قت ي ىلس عساس (ناطنا ل نأ 00) بس كنا لنا موه اك لافود دلو

 لااعتسا سس ناي ذ لكى ت باكل بالج ىرسود كيا لش ىت نآر قدك اههيج لإ هس ىزاج قوس دن زرف اياب ايالأ ال
 - ليت كس ءالوا قونخمروا ىزاج خال ءافبا لابي ه م اًبِحََو هّللا ًءانبا نحن اولاقك او

 (اًضخلم ىدحام ريسفت)

 هازشجي مزما>



 ٠١ هراي (ة)ِةَبّتلاُةَرْوُس 0 مهو لل جحشف كلام

 وك ترطتس كي رريرش كر سودرواري رش بج اي سكر ايباركود تك هللا با ٌحْيِسَمْلا ىَّرصَّللا ِتَلاَقَو

 الشمس ايآدت اسكس ديكو تنتسب رثل 2 ايآن بج ل ديب نآر قرك ذاك اني ددارق (5هم هأ 660) دلواش

 نآرقانيددارق (ءانا0 0 900) ) ىزايترتزرفاكا خوك ترضخ تركى رصد وزيد «نرطفتي تاوئمسلا داكن
 زريرشسلاهريقعاك تيهّللا دلو قرب يي دشروخ اجب ريقي يكرس تيهّللا نسبا كميت اخس

 رايب الالب جس وم تينباوارم تينا لابي ل, لن كم نلت لك نري فمك رف ضن راج ( دج )<

 جر فك كي روا حس تيبا ىلا

 قلطت نا لحي ال اضيا ىنعملا اذهو ةمحرو ونُح ةونب اهنودقتعيمهضعب نإ لاقيو ةيطع نبا لاق

 .ةمحر وّونح ةونب اهنودقتعيهضعب نأ لاقيو ( ىبطرق) ٌرفك وهو هيلع ةونبل

 لثسإي كس ناني د اقع لكنا نتنعس تاباملاو نيد كيس نابز ضرس نك لمهه رفا مْلْوَق َكِلاَذ

 كس راناروا لولحريقعروا ترو ىم يجى ىلاعت ىرابوج جس ديلقت كن ومو قللرشم ل اع نال ؤلر ء ل روازع لل
 دوب كس قوس رص لبي ح.لااوقا كرفس الفو ء اهلك نادك باج كل وكرشن كس ناانول ضاخ هراشا ب بتم او ش١

 -2 كوم اتى ل ونود ىراضنو

 هدركن ايب ىلإ ةتففناقفت متاح نب ىدع ترض ريض كلا « هللا نود ْنَم باير ُمئاَبْهُوَو م ُهَراَبْخَأ اًوَُدَحَت
 ءالع يس فذ قراصندددبي لايك رع لكم آي افق ىف نس لشكل ترف دع ع جس قام لوف حس يدع
 لكنا ذس لومنامك جس كير” ”ايارفذ_.ةقفقفي بآ ؟ايلانب بروك لا ذس لوبماك ا يك ا بكل ويك بيرج كي تمدابع قا
 0 و وول الاس ناك نجس قتساب برك أتم ابع
 ب دي دوكثلاريغركا نتن عوكدثلا فرصرايتا اك رك مارت ل الح لكك( قرن زن« انركت دابع لكلا كبي انجى مار

 -ايلائب برائياوكى ا ذس لاك يب لطم كالا

 كك ليم ل توت تاب للا ءاني د سد قتاكى زان تديرشوكى لدول انيدرارق انبباك ا دخوكاى شب مارا لوثود روك

 جس ايلغر دق للا قار خروضتاكن ارك وم تن اوكا ق ست لكادشرب جس اج لإن وعجيب وو كساشلاب نام كول يك كك

 به مارب كح كسا. تانناءوكادخاكك لا تسدجو كاك

 جس اهيرككد آني دروا تيارب جوك يضف دثلا لوسر ف هثلا نتن خلا مهجاَوْفَأب + هللا َرُْن اوفي نآ َنْوُدِيُِي

 جرروم ضل وكسب كس ىف با اثم لكلا لي دافم سا حس ا زتفاو لادج يسارك تن اح ناكر شنو ىراضفودزبب

 هلا نقي ددجحررطى اجب نكي حررط لج 7س رك سوف اجب حس لوك قي اوك كن اجد واوكل وع اع
 افتادس اح او هديا تسال ان كاسل

 مل دل مر ل



 منجا جغفكزلاتَجا ٠١ هراي (ةروَبوُلا ٌةَرْوُس
 كيب اروا ءاوبب ل صاح يلغي لوني دب لئن يكل سر نيب د فس لوف ارلس بستج مات لام تتطور بلغ تس

 اش بترك دعو اكشاكك ساه قل اكن اريلغ ل لل اج ني ىلع لبن قم حي كس نيبو خيا ناهلسمركا

 ل اج نب هدفا ب تت نال ليط شباك عب افرول بلان

 نلابادهإ ك د ركن اهب فاصواو دن اقتل اخت خلا ناَبهَرلاَو راحل َنَم اًريِثك نإ آونما َنْيِذَلا اهيا

 عم ىك *"رب'ابحا لين تلكوكىراصندابذ نايم ددوادوبم و ااعرابحا« لن تاي رف نايب تافصو قالا كس نتمنا ءاس رك

 كاك يك ثار وا تمروصتبوخ “يح” دم انكر ديسك فس دك بج تاب حس دقي رط تدوصبوخوج ل تارك شيا

 لوو ديب « جس ا|ناجابك 'نيستت لى راصنو ارو لين تكسو راصنو ايفوص ليد زك ضب“ ناب ر”*: لن تكس تس زم

 حس تارك رفئاوك وكول حررط لا تس تس اجب لص لمس تاشباوخ كل وكول ركريفتو فيدل ب مالك كيا هدأ

 2 تكس يأ قع فرص ملا اليضرغ هل تغا حس قي رط للاب رواذم اهات لاماكل ولدك سرسود كن ةور

 با فواح نترك تح تس ءاداجتا مارمددا طل اض قذ كيرا ياك هل ةس سؤ: لاء ذنت تل ششي #قف
 اكذب سا ليتم ارواح ومر هس اي هالك كب مروا ىداشروا انج رعاك اروا لدي رقعس نا تاب

 هخاملاع فيا كولي لكي حس بس ليس قنأ 2 2 الما نقسم لكلب بج هاو اتراتردا للجبل ادا ديل

 رم تول ضيفو وخروا لا ئاد انباء لن ساجد هس زيك كس ور دتساراك ركل لس س6 لوي راكمددا لير اكبيرذ

 ناوثكس نلاروا ل تجسد انجي لي بير فو رك اد نيس اوك ولكى احب ىلوجب ىلا دضدج لإ كك آد لو جسد لن تام
 #لإث تسازا لب ىايعو تررثكو شقي اصح باك الكنب

 اديب نلث ذردانروسن اية لاتدشا عسب قل وللا باك فره رع اللا دنع روش هدد
 حس انوم عرولطىتيترم كي ل داب كيد اهدوا لإن تس + قت هيي هراب كس لامك انآ الج بصري تس تطوى ل كس

 2 يل كاما وادعت كل ون طاخ ىك وتحسسروا سرور ضبا برع كج كرف كل لا تسإب
 ىئشادب لع مايا نلادواو ركن عل اضوك لا جايك ايكمم ارت نركب لين لونان تكسب بلطم كف # لدن مي وا نيس

 دنس ل ناتتسورنمب «<هفاضا اكروتسد رو! لآ لب لورود شارف اكديانيب ورك مو مدقتموك ونتنام كولد ما نياكي

 لا الشم لإن يس دار رك تنجم كيا سو "تهون كح كس ةسدكر راو[ باحث لاني لاس عراد باح لف

 قي ضب اسةرهكس ناروا برر كمت تس كس لان رور لاح ايلا ل تكا يب اكدول لن رالطصاوكى ا لين اسود لاس
 رارق دقن تس احوكنيع لرقم ل ضروا ةيسد#دءارق ل دقم تجايوك نبع تكس رق دس لك لاو ا لاقرورض

 0 ا



 ٠١ هراب (ةر يتلا ةَرْوَس ل مهجة جف كل انمَج
 -اهتاحؤب للرب وب ونام اظن مانت حس للا يس ديد

 ماقتااكن وقروا ىركتراغروا لادجد كب ككل ترروصسليا كسا قو ررط(ريخ:) ىئسن لأ برع

 دادخت كل وني ارتركد ورا رقم ارتك يش لال قش دب كس ساروا تيل هس درارق ل اطوكة حي مارت كتل كس ني

 هديب اكس بيكل لا كيك ركق بالمس شلل اس قرت توصى رعود تقر لا قاب بيتر درك دول

 كس ترج اتق ايكوم راوثشو قت زاينتا اكل ون” رمق ب تان لا دك ان اتم هيت اك هت اسكس دوب دقي طري تيس دامس

 سرك سءارب نااطعا لم ئر موصول إل دصركبوبا ترطح اقف ترضخ لبي قربت رة وااو رمل بسج لاس سوح

 لوي ط٠. ري قو رعقلا ىذ لس جلا ىذ جم ديب اك عر كيد زنك نا لاس ا قل اطمكس روتر ناي ناجي كس كس

 كح برع لادوات اكيجلا ىذ ىلصا ديبيكا يكن مايلي روط قر دق قدك ل فير تنل ك- راق هللا لوسر بج

 هدايز تبع فرط كرخروا لسه دزجواب ففي بآل س لوم موهمتساب حس للا ءامت اياب دارقجلا ىذ قل ب باح

 ذيل راكب آل جاجا ئارياوكركولا ترطت اهب كس فجور دوف ضي فر نس باركت لاذ كت قبس

 دق نامزلا نإ الآ”[[رفداشرا لت بطخ فس بآري ماقمكس ملا يررفادا جرس ب آب حب لضويا + وماداه تت
 فس هللاوك اري لس ايك آرب تيب, لسا قياركار جي رجب د[ ز قت“ ضرالا و تاونمسسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا

 اختاعكر تفو ئاديي كنا آو ني

 دوا لادجو فب دوا رتب اخدت بيا لحب رغاود كس اجت ايكرايقفاديب رطاك ( مقر خا ) ئسين دج فس تيمباج ىلا
 ب لا ةليك ذك باطما لاس ىو رق ظرف قرود « كت تيل ركل اطصوكمارروا مارت ديب الصراخ كل ماقتل
 باطما باص قرقو#ج لب اج ع حس لون نا هودوا س1 لن موه ىتب كيأ شيب عراك اج: تح نيس داع ذب تيب اكسل

 اكرسدد فاطغكس تتذو ىلسا ذيب عر كيل اساسا حر رط ا« لن لة يس تجسد سكش ركل عر هن سوم فن
 ووو كا بسركو المتجدد كس تمي آنا ءامت اوما واوكا «-9 كربلا ىكذ لا رجرص ب وميتج فرصروا هت اب د اتمج ليي لاي دا

 53 ”تماخب نإ رتدب حس نوف قهسادخ ىكيي تقيقطرو نيب لوم تحلم ىئير نب كرف ىرسدد ايدي درارق ل وك ارغا

 مت نلاجس ايار اياب كر اصمم نتج ب ارح رقي اهم كس باح شل كس لغئرفووركدتاع ذي نس ىلاعتفلا
 هك تعاطا لمادا لا لبي تايفيكو تالاح كس مترج لش وشو كم انت كدتام ذ دن كس لاك قي كيا ح

 سو كل دب بس نا نايا لبا روا جس اج[ م تاسدب قصروا لوي درس قصروا لبن رك قع ناضمر المن نوب كوخ
 رقت ير ررط ىلا ل تساي ىكك تيم 2 لالخ نير تمد « لت يسد كتموب اك قرارت رفركهكر هور ل تالاع
 د | » 3 م ب سل



 عج كلج شفاك نمج 4 ٠١ هراي (ةرةَبوُتلاُةَرْوَس
 هس دنب كل كرت كا كح ءاضر كا دغ ل تالاع عسب كلتا كس حرر ط بس نا رواج انآ ل لوعوم فلس باح

 ركوب قراهتا مق يود رك وكلاء لو تس. ركل صاح ىو ب كرنب وا لي تس دنا تسول سن شت ذ [ىادخ سا

 ترامجج دب ختاسكس ناوفاق قاد قس درك تا كل كس شيب سن موصراولشون وت ليا ىلرظت ل ثكس نوتلجروا لوتس
 جسر فكم اناكى ارواج تاغ دوا

 0 جرو زورو يبق لراس كك لونان بست ني دريك ماع يأ لي ذا هوالع

 تاك ورم ليتكروا هنا كى رك و لي نطسوج لي رم كت لوب” املي كل كس لودخشاب مانت نين ذوو كياج يكرم لب
 ماقد قرورض كك بمد ني دريكملاع كيا ذيل ءاك ذوب سبك اكرم وم اك خ_ اكسيل بك كتءاسسمب لنك
 فا لوم نفاومواوث لع سومو لفن ض نبب جهل قوص اكس كتم دابع ليي وصوم فلك روط لامي كيك ل ؤنانثا

 وم ىداعرواركوخ اكذ دكادا ماكاو لاف

 َقَشْف رح ةُكشو ِةَرْسُع ىف اوناكو كلوي ِةَوْرَع يلا سانلا ملسو هيلع للا ىلص وللا ُلْوْسَر اال لَن

 ةةلثملا ىف لصالا ىف ءاتلا ماب ماتا للا ليس اوركيد مكْاَمَومَنلهْنَي مميدع
 خيبوتلل ماهفتسالاو ٍدوعقلاو ضال لآ اس ا نع ميو مكنَطا ْمُكُكْطاَبَت ىا ٍلْضَوْلا ِةَرْمَب بالتجاو

 عامم بهج َقايفلاَودلاعأَتم اق اهمبين دن ىا ورلاَنم ابتاذ نو ايدام
 لس نق از يضدؤتل ف للا اهاعد لا ره ل رجل

 مكلذب مهب بأي ىا مكر َمَوقْلِوْبتِيَو اًملؤس ٌءامْيِلاباَدِحكَبِذَعَي داهجلل ملسو هيلع هللا
 زضن هنمو ريوق قتلك كهّللأو هيد ران هللا ناف هرْضَن كرم انيس ئبنلا وا ةللا ى هَوُرُشتالَو
 ل :فاخلا ىل كس نم اَوُرَفَكَنيْلا هيغل نيح دة ّينلا ى رص يبدو جيد
 ىضر ركيوبا ٌرخآلاو نينثا ذَحَ ىا لاح نيَستاَدِلَ ةودنلا رادب ُهْيفْنوا هَسَِحوا ُهلَْق اوُاَرآ امل جورخلا

 ِراَعْلاِفاَمَه ةلبق ذا نم لد ذ] ابريخ ىف حيال لاحلا كلت لثم ىف ُءَرَصَت ىثعملا هنع ىلاعت هللا

 ا ٍهِحاَصِللوَعَي نان لد ْنإ دوت ٍلَبَج ىف بفن

 لي يع :تتينامط هتيم َلَرْئأَو هرضتب ”انعمهللا نإ نرحتالا اًنَرصْآَِهْيَمَدَف تحت مُيَدَحَأ
 ا حب ملسو هيلع هللا ىلص يلا ى ياو ركب يبا ىلع ليقو ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا

 ىا هلام ةيولغملا ُنلْغّشلا ِكرشلا َءَوْعَد ىلاورتك ل ةدِلعََم هلاتق َنطاوسو راغلا ىف ةكهلم
 ا

 الاَمْثَواَفاَمِحاوَرِفْن هِعْنُص ىف مسيح هكلش ىف ٌرْيرِعةللاَو ةَبِلاَغلا ٌةرباظلا 0 ٍةداهسشلا ٌةملك



 ٠١ هراي هربوا ةَرْوُس هز ىو تلج سف كلاْنَمَج
 ءاقعتضلا ىلع سيل ةياب ةخوسنم ىبو ءارقتفو ًءايتغاوا ًءافعضو ءايوقا ٌليقو ٍطاشن ريغو اطاَشت

 وقت الف مكل ريح «دا 6 َنوُمَلعَتْر نكن كار ذأول ليسو ركنا رك ومآ ةُدِاَجَ
 دمانسلا ليك الرف اندلا نب امرك هيلا عضو عك 14 اكول ال05 ىذلا عفانسلا لزق

 يي 2و ةهبغلل انا و متاخر ادوات نس

 ل يكرم[ سكتي هللاَو بذاكلا

 كل ك_ كس لوبن ةوزرغس وكول ذك ثلا لوسر بحب لوم لز ان ذو لا تيبآ ( هنآ )وا : مي

 ولاو ناهي '«اوم لوس ارك انلكن) كك نااتاهقم وم اك ركتتروا كت سن ل ذب كول كسي لاعءابك

 ني شلم ءان سش لساوك ءاست كس هرركشستي ب نس ذ نايك بكك كس هلك لدار شا تس مسج كيك ايكدا
 لاي انوكماغركل دي عشان انوكء ان ( اهتم دتلقاشت لي لش متقن ) ل كفاضا اكل رمت لبن عرورشرو اك كم اذا

 (مكلاص)« قدي تولت ردفبب ل نط ل لباقم كس اجر وا كك ذب تسس مق حس آل شن عر ورش لو هزمت كس اك انا
 هدب وتقنكس ا نتن س.لباقمك- ترخآ دل وقذل كى اددا كرت قد ذس مايك < ك-<- تق ءاهفتسا سن
 رح ]ل مابن ل لباقد كس شين لداس ك- ترغآيئن اسيا ند لك( ئجس يناندممولعم لب ةذن)؟ سايل كرنيي ل

 وكم ( ثلا ) ف ولكل تاس اتفقت ىق مترك (هدنخ آروا لابي )دب لولو ع مادا لي ال اكيطرش نا لبي (هَلإ) <

 ترن كا مروا ءاك آل ساب آل اجب دابلم دق ىرسود نش كرد ربو كم وق مول كرسود وري ىراهتواءاه» باغ كاندرد

 نا ل ىاروا جس انكر تد درب زجر بهو سرصاندوخ اكن يد نسا دشنا ككل لاء كسار ضدك ١ ندب اك ىبن ياك كوم

 درب تنذو لا ل ادثلا( ليئواورب كب قق) كح ورك ودم لك ىن كس للا ترك« < لاشك تررصن لك يسارا كني دك

 نيس دراريقاي لل سا ل هورنلاراد.ليجءامق يدرك بكري كت وكانت تايد لاف حسمكب د( فس لورفاك لج اكل
 مكي بلطم تن قة تفقناقفتر كوبا هس سوددوا «عس لاح يات ارسدد اكل م دوو بج ءامتايك( روم ) اهني دركن ظالج اياك

 ذإ جي ذاارمود تح را كر لبو بحج اكس ركتاوسر ل تتذو رسودوك اق كو لعب تتذو ( كان ) سا لكلا

 والورق ندكرشذ_.ةقللقتةفاقفقر كوبا رواء لادبارسود«ذإ ب تس جس رابك سراكوبا قاس يس هورلبج < لدب ح
 ثلا نيقي رد م اكل هدوم يبقي تيددك» فرط كثب كس وعرق ذي لوس لع نارك ابكت لوس ناكر

 كريم هيك «اي[رفلازان قلق انيمط ( قن) نوكس انياب سا فس ثلا تقفو ساس. دختاسسدامب هيل دذ كدي

 اك تفنن ىف (نتث) ل اروا «جس قار فرط ركوب الج ايكا بردا نار فرط ىك نقف نكس ايكا بلي داب
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 منج لال ج ضف كلامج هم ٠١ هراب (ةرِةَبُتلاُةَرْوُس
 تاركا نلا كم لوب اكل ورف اكروا كح بسد آل مرام وج ىو ريباك لوتش هرف لع لاق نايم ب ضراغ د د

 تورم ) لم كل ةيسا هللا ءتدابشلك( بلان م٠ يس قتاجشوا )لاو اكاد درك ولم ( تم إيد رك اين وكلش

 دم رادلا  فيعضا هم ى وقل جس ايكاهكروا ل انا م شوف ثم لعوب وب كك ءاوقولك « لب تمعن في اج تست اب جس

 سد ركدابتج حتاسكس لافاج ىقياروا ولام نيا لي تساركهلارو!ءجس روش هس “ءافعضلا ىَلَع سمل"” تيمي ادا

 هرعت رو( قاهج نى قتل ) «وجن لختوب متون, حس رتب كلا هس داهي كوم فاو حس تاب للا موكا رتب كل س دامت

 تسد توون لا يس آل تابدو رك( هن س٠ تس دم موز كيرشوج لوم لذات لع داب كس نقانم نا تنبأ

 نار تلح مهتاسكس يب ارورض كل كس ف ركل او تسي ووو نوم سوت فسروا نوم ل وصتكا لب اتم دب د ليث سد

 10 م
 نيتي وكيس آيا وو تك رورضوجت اسكس يآ تت( تس: سن نثيزوب كدلك ) كح لق رك ل كس سيترك حلاك

 او يا ا

 له كا دو د ست نجل
 يأ دل ا واج

 1 رة سورا ةشلثملا ىف لصالا ىف ءانلا ماغداب :ّنْلوَق

 - مس آه ل ءازتبا لص رز تبوك رزان هل اتي ي در انما

 لص وزمج لن عرورشرواي د شت كءاف لي قلقاشا رصقم كف اضاك ترابعور ولدي ءاتْ ملقاَنَت مس لسا ْرُمَلَ اَنإ : لوف

 تع عس لاقت باب ليد وجواب هسانرك ايبدجو اكسال

 ده دكت عربي رانركق سقم زوال ءوطب متلطاّبت ؛ َنِلوق

 ؟لككل وكت مقلم ريت قلقاقإ نس مالعرشم لؤي
 راق ك ُلْيَم «لقافت كاي درك راغا كك فاضاكم تلم ف العرض سان[ يك ىلا لصاك لقاشت لتدج شوج
 سل ارتكا لوك ب ازيا نأ

 باد اكل اومليايي ءاهيف دوعقلا و : : موق
 ؟ج هائانايككفاضاك اهيف درعقلا لاَوجَيي

 ترروص لك سوم تدابج كيرش سومري ىت ني ز كب ل2 + كير شت ع دابج كاك سددت افاكدفاضا لا :ُبسلجج

 كح ضرالا ىلا متلقاثإ لابي كاي درك راشاك ركذاضااك اهيف د وعقلا خ#- مالعرسفم؟ لو حما يكلس تس ري ني ذ لع

 - لي انامل ىل زب قم
 هوشه روزي و سل



 ٠١ هراب (ةرِةَبْوتلا ةَرْوَس هد عهد لالخ سف زل نج
 يس كه باقم نم لب ةرخآلا نم كج سان كوراشا فرط كت اب ىارصقم اكذاضا ىلا « اهميعن .اهميعت لدب ىا :ّنٌِوَق

 تسدفاضاك اهمسيعن « لو لبق لو فس دكر دبا ايند تايد تر آليوم تنل رتغ هاذي ادب كن

 < ارم: زوجيوك وتستك اعس لاربع لئئارم ان وتولت آ اقلطمرك يدر راشنا
 كل كايد عاتمازبل كك تيفر ظن كل كس لباقم ءاف ل ءاَمَه « كس هداشا لش للا عاقم بنج :قْلوَق

 ايكوم ارت اكس« ناو فراك تن

 ا م يا تدع لاح :َّنِلوَق
 دارمايلا فاضمر م ع ىلاج كب ناج كوع تذاضا كى لاب جكس با وجاك اوم لاب « نينثالا دحا ىا : :قْلوَق

 وددارملايداتب كيك يينسثالا دصحا «سس لبر هعقاو لكالاح تس هس رست والعود ب 0 2

 تسد نو كلا كلي

 جس ع اورب تنام كدنكل يأ باج لس اد كلير لب روث لبج : :انوق

 -ج فوزه ل وفماكن وملعت يرمكل ريخ هنا ريخ هنا : قوق
 ع
 -< ءازج كاري اولقانتالف : لوف

 داوم لو

 خْمويِفَت

 :لون ناش

 كرش لب لادوا لاوبت هوز عرار ود دول كت ُتاَقَدَّصلا اَمّنإ ركل حاجي خلا ْرْكْلاَم اَونَما َنيِذْلا اهي

 - لال سوم لاذ ان لي داب هس نيام او فس وهن

 :لوجت هو

 يانج 3 ابدا رات ىو فالف لَ نوارلصوو لكى عرالطا لب هسداب 2 لق ماشداب لاس 86

 نوفا طسم طنا ابدل تسمم فسر ولام اكو ركن موسع دققاداكو يق لاشي ايدي دمتى رانك كس سا ىذا ةققففي

 سا الكل وتب جس لكك تن ةورجز سوا < ايكا يكل مب تب[ اراها كل من ارك اركي ي سوقفازمروا
 ابكت "و رسل لن ”كووزرغ ىلا تكس لبا كركم ايق بيج رق ماش كل ناهس كيك ود لا يآ لئن كرحم لين هوزغ
 انتا بان ركانم اس اك وتقو ىفاكوكر كتلك سونار دسم ير فس ا لئويكساحاج

2 
 ها رشيي مرزمإ>



 مج ت0 جشف كتل انَمَج هن ٠١ هراي (ورةَبْوَتلا ةَرْوَس

 :رظن امج اري بابسا كس كوتور

 لكم السا دعب ك يبي دع ر لقفقفتي لأ قوي ى لهي سل ير ةءادتبا كل تاس كس تطل ور
 ماشدع فرط كل عرفو كيا هس لب نا 2 رفات اورد وفووج لب نوصت فلكس برع ةيسد توك

 ك2 ا تاذ فس سلول اه شار زه تدطلس وردوا ٌقئاسع زتهداي زف ول ءامت الكلبي لتقل

 لين تار اء تس 7 جلاد ركن راف يمت بحكل كرك دقو فرص اي درك أل ويمد آو ردن كس دفو لاب ماقم
 وكن ات ايو كيب ثراحر كس د مذيب اكمالمعا تموكد قيم ان كس ورع نب ليحتل تر كس قرح ذقن بأ
 د انقققف ب آريانب كودجو نات جات كم كج اك موررصيق تساروارب رولات قاسم تر يراهت يدرك أن ليف

 نوفارسمدق العيب كل كس هدنع آلات كدت اور فرط كم اشدحرس حر لكيلا كيب دباجسدارنب نين لم وبر والا قدام:

 بج زر فيي« لي رك ترج لكس كى داي زري نارك جر وزنك وف راسو كس لاهي دا تس اجومج ماري كل كس
 ماتم كس ضمور عبق دوخروا ساب رآه دلباقتم ركل ركتلاوكال كيا ردع نب لير كاوم مولعم يبي قيس ناعم
 دوجو اب كس عرالطا كانفوخ سا نكي جس كدتاور نر فاكال كادي زم لن تدايق كلاب غيبسا فس لاروا سددت 9ث

 قوت اكل اءايارككاج حس جذفوكاا فيا لكل يتب ماقتم كس حومرواايكتالج اتنحؤبب لح رات تتر اك وشو رفرسرارزب نيت

 ورررشعشمو نلاريخركدطي ديب طسوا قرش انقروا برع اراسس نع اب لب لكلاب مالسا ني دبا كمت تح اج اند يربجاظي
 جر لص ساروا ماش ف لج تنتج ب لح آنا بل اغرب لوف اهلسمر افك يلب اهتم لاك اساسروا كيبيك

 اي درك جوتم فرط لكم السا تنس رشا م زك لكرسكو ج وكل بق يرن ل او ننس ل بهي رقد قار للي وكل رقد ذ 1من كنس او

 - كوم نادل ل كي دارت كل ورا ورا

 :مالسا ل وق كر ناكل ياس قاؤور
 ايااكن اهيا تب با ذس ساروا ايكوم نارلسنى ا زيكا ور ني وورفر ذئادكل ياك وف لت كمور تنطلس لين شاذ ىلا

 الر كرضاح شراي رد نيس ركاركر يفرك ادق ىلرمث كمالسا لاوبق كس ور ف بحب وكري تك هاو اد داسرك ايد توت

 تابت اكياج ايدك بدك فرص وكمل يب يتنن كس لس مالسا كاتو كب تلي ح لل لد زج هد ابك لاروا

 لباقم كس هسدبعروا كدت ذس لا ماج ىو تدم سازموكم :لع عش كس ل, مالسا ب كيئاج يدرك ل احب قت دبع

 تيما قل لكورطخ ساوكرصيق ل لون عنخ تادتقاو قبس « قدي د نلاج ل نقدا درو ايلركب تفك ت محار كترخ دوا توم لب

 تاققاب ردح فرط كت ردطاس لسا ركل حس ببرج اي دارك وكلا

 ه( وشهي زوزو بس لس



 ٠١ هراب هربوا ةَرْوُس هء مهجة 90ج سخف كلامج

 : لص 11 كوت وزع

 رمل اجيك لارخر لاي كس مورواش لقب ذل برع اراض كس ىورم سلة تاةقاقتت نا نب نارك ب ىلا يطأ

 «جس قوم بسانم تمياهنك_ كس لرب برعاذبل لإن جس درم كس وجب جو كى اساطق كولر وا اكي دم لاننا تفي

 - ايكوم رايت ك_ < لباقمك.ةفنفي ب آرارج كتلك ويموردازب سلم ياي دعس دم تاكى رايتأ روف لقرب

 هيدي زعروا قوم قفا رقت كرعا ىلا كس ناك تس كاي آد م كليك كعضو رف لت اكن وج زوج رك دوس تس ماش

 < قريد قواك ىلا لياوكر كانت لقرب دوا جايك لكم اتم كس ءاقنب ركتلاك ديمو يكرم مولعم وب
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 هواة جسخفا كل ذَمَج 4م ١٠١ هراي ىو ةَبْوَلا ٌةَر

 برع اك ارز كس كوت وزع

 همه ن)>



 ٠١ هراب (هروبْوملا ةَرْوُس ل منجا لإلاج خف رتل المج

 :م اننا بج اكموررصيق

 كح ك1 ل انمدققىكفاييو لاوسرروا كد كس ديل ماقتل اكدحوم ةوزرغعس وفارس لعوب و قتت لاس تسر سدد

 قم قفل ىف كك ركع يش لي وف ىر اور سعود لاس تنجتام لس ىادوا يي درك عر ورش لاي دانت قي فرب ماش درس

 وج احدي رشا فلاي نفاومرب فيرى السا اكل شات تس هرمنا حس تناب ذب ىلوجج ا تفرج آت نربفبس تس للا

 سا ءايلرتل صيف اك _ رس تتاط نلاشلا ميش ريق هزق كس وو رثو ل امس كمارو كا هب ارق قتالس لوب دان ناهيآ

 للي نينو سب تيلباج بلي نلاج كبر فرط كي اي ذك اك اناني اداس تن ّلاج لاعكو ىرزكركا كرب ارب ود ري توم
 ووثروا هاشدإب لانس ن نأسف تتس طيس او كس كح بارع اعوباوج ننام #فرط ىرسود قا قرب تتوب اه ناكل برضى راك

 ب لست تركع رم م !ةودري كى راد كيدي نويئاودرشي د ىقبا لس لوم رواة وم كس ذاب ذاسدحت اسك رعبق

 دود مان تس جو كد ييسد تسلك ويارب يدب داك ضرصيق حس تحساسروا يسد وحارب لب وتترك ري ارم

 كي اني ىذاب لوم قت كم السا لبن روي رحت ىك ل ورطق تسسورب ز نات نا دوا ءاماج مرو آلم مت او يات ري لوقالع كيد:

 اك ىلاءاسورسيس دوا دقاف هر ىلا رك نقم كد اكى ركري دش تبيع تنذاسم, ىلا مسالك دوجواب كس سا كس ا« لج اكتم

 تاادغ تت راك ز ام تس الاعرماظب ى ررط ل كس كئباق تتقو كزاناذب ديف كب رقه كي سلف قرود

 ءاي درس اع نالغا كى رايت كب لن لاح ىلا جس قرح صتن كس تايدروا توضيب كل كس تنسب ك كوس نس
 ياك ته اناج فرط كم اشرواجلباقتم حس مهردك اي دات فاص فاص فس بآل ب هوز ىلا فالغرب ك تاوزغركيد را
 لوبا تس مجو لكى سات اجاوب اف هدي اكن اسك ل ١اربتكر ككوكى العا سا ف انم كح رك رات ضرب قل اطم كس تحس 7

 ىولك تم ليث ىركلا وحلا يف اورفنت ال هل فسار ركاب قتل ورسودرلوا لات ناج توون

 :لوتت ةوغروا نشر اص ناتو

 تمسك ا تنفو لا ليت جد فاسو حس لاس! كح فير شرك اتق سامح ارب ىوكن قر اص نو سرع

 اكف_اجاعت يايند كراس كل كس كير امك يي ي قت تل ماكس تمت دوا ف امك ترتر تتفو لاس لي هذا 2

 دتاسسكس لاسمحا لاري انج مساج ثلا طاسب ىك للا قلب بسر كس يب بلطم اكاد ىروزنكر وا« عاج لك زاورد

 1 ًاركال لاء لكسر ا نإ رصيكي ح بسك وب فورصمل ع قرات حس لامد ناجل ٌةعاطواًعمس وملك

 فرصه ف ؟ ج١ ذوهيتي كليك ل ايعو لل ايكيا رف تضابدد فس يآ كورا ايرادقم كي ادرك ل عمدخ

 نلاثع ترضع ىك يي ىدن اج يقوا وسو ل فوك نب نال بخ ايك م للا, فصف ن_ مك قوراق ءوك وسر كس سا رولا
 7 موك ا 1 ا رول
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 مسج ككل ج خف لانَجَج 7 ٠١ هراي هر ةّبوّتلا ةَرْوُس
 تقر حس نافل دفا ا« كد اين سرنا وكون اعد حب كس راس لك ادك ساب تس ار فيي دوا كفل وك اداب ب

 هس لويتاج بيير, لال لب ل تمدخ كا سآ لي روق تس نس كدت نا متاع تير”: وج ىو حس ىلا ل 0

 شوج لاقتنا ن”نايادف يضر يي دي دركراتا رات روي ذ خيسا فس لانروكب إي درك رضاع الاخت ياك وج لس كى رووزطو تنك

 5 0 لوبن روا كس ومب عرورش ف ركنا طا وو ركل هوركك لوزاكاضر ور فرس كى دايت كتب تاس ُشرفو

 وسي كك هر تس هروو ليز كراون نور ضام كس كح ذم نإبرثل اج راجع ماتا اكل وي داوسر واما

 ا طرت هج تنقو سارق تت يكب فوك راينا ك قافنو نامي

 هس د(رالطا كل اوك فاي ى مارك باوصاخت احاج ركن صبر ف نارود س4: تس اج فرط كك جت ذي ةساب وتم

 ريغ كي ناو كب هّللا هقحليسف ريخ هيف كي ناف هرعد”ك 2 رفجرب ففي بآل ب باوجرواء كت يسد

 رسوب كاوا «اكة العال تاس راه تادلة فالحب كي ل ع ساركاود ل اج "هنم هللا مكحا راددقف كلذ

 ١ - ىثن اخ ليس تقفافر لوما سطل كركر كش قاس تاب

 :ايامرفررقمبم اناني ارب يي موك :ةقلتانا تق راصنا_دلس نب

 كل ايغو لاباوك كتر تروا ءايرفررقم ىلا اكبر م دوا ماتم مات انياوكى رانا سلس نب جس تاتو لكاور

 مل انس زوق لش لاقت وكر وا لاكي رك آدتلا لوسر اياك خس ةقااقتا قات لك ررطح زوم ل د سك كس تضافح

 دجتاسس كس لول يات كوول افضنلاةةليت ند ورا وج وج تسد ملاح جوك مقيد لا نايك ار فس بأي لاء لإ

 - تى لوادحإ - رمي كوت

 :22115/اقك لك طحروا لصفوب تفداخ لم
 لكسر طحت فالفدعإ كس قي وضح تس ركل ا دقي لصتفوب تارا لكى ع تسرطط> تار” عيش سس ثيي دع للا

 رثروا لاح هيد لكى يعد للاوك ةقلةتاقاتنت عسر مح تنذو ككاو ري فس. ةتفقفن بآل سي تقي رك ع ناك

 لك ةقالاتففناقفت لك تررظت سس لاا انكر لاعب هد دوا ريك جخ كالا كت تبا و ريم كا هت اذوب لن نيب كك كس كرك
 كرك ليث تس رك ريسدس ىا ىلا رككلكل يعد ىلا نيس ١.1 لح جس انو مولقم كيت ب# لمعت او ب رقروا تن ايدو تمام

 ى متعب كح تافد كر كرما اب « ليث سوم بسانم هدايز ك كس ماك ا داداددوا دنزرفوم ناانبجا ب تضايدو تاما

 ا ليي قلت واس نوم اوك يب دعس دب فيفري

 1 اح ليث امت ' "للادسا و ل ا مور 1



 ٠١ هراي (ةروبتلا ةَرْوَس »ل مسجلا ج حف كلان
 حررط لك وروززعم لبي لوك وا لقرون دوا لي اهو رج وتب كس ىرداهبب تيا لب را ذراكن لا ديم تاارطخر كيد لح
 ذي اوك القت ةناقفت عسر طخ لقفقفف بآل اي درك عر ور خانبك اتي فرح نانا نسوي و واع لا لوم اشي ليني

 حس ل دعط لاس ايد طويت لع ني دمك نب تايب اك ىلا ككل ايعو لباوكن ا كلحا تس رك يني لكوج اناج كس هارم
 اارف 2 1 لت ةةقلاتففناقتق ىلع ترط> ذة بآن انج اوم رد هداي ز قكرواوك ةةقاةتةفاقفت لعتررنع>

 لي يروا بس انم حرر ىلا دتساري تنال كادوا لفتت لا“ يسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تسنا”

 ىو اعروا قو كت ىجلاو حس روطووكى افي كوم ترضخ ند الخ اليت ناوراب تررطعح حرر لس

 سب نوتفالض لولو دوو العكس تناطض ىتاعدوا قو سا قوت اعدوا قو ىو اهتم ماقد تباين كت تمرضعح حرر ىا
 ءاوم لم دعب لاقتشا اك فاق فاتت كوم تررضحر وا ومب لكي لانا اك تال لةياع ندور اب تمرح يس لاب توس انم لو

 هب تالفة غيل كوم تررظح ناورإب ترطعح اوم ل دعب لاق كى تسر ض>ر وااو لكي لاقتغا اك ةتففلف ب آرعدا

 ىلع تررطحر وا تح 0 لت تررطح لبر مع هقققف بآع ستاك ساروا ىل_ وج الفلل ةليلت وص روا كس

 سماع قي ديد تاب رود ماع تندالخوكى عت رح اكو مولعم ول اج ايكر وخر وو الع لس اء وجت

 مكس انوبج مولتم ف اص حس لا هت ايام فررقم بم اناني او ملاح اكديي دس كى راصناا ملل” ب حم ترط>_ 1غ لح مت ان

 -ىتوليكى ارك اخ لا فرص تس اين كى كتر نم>

 :ىككاور كيكل وكي آول 9 بج هاب زنشني ميل

 قرات كفسأ فاك ايد مذ يآ اس كج كتم اقع كس ءاقلب ركل وركوب مولعسر وك اقف ترضخ آب مج
 فرط كم اش دختاس ك نبي رباه رار اس٠ الالف ب1 لب كل باقتم كتب ( لات ) عرس كن ير كان ع اج كر ورش

 هي لاك تس وم راوس راب راي ىد قرب ثنوا كيا ياك وكلنا ك ضو تس راوسرارفم لك لبي نلت سس دم شاول

 قل وبتهرثاك ايد فذ سونا هلسمو قوم كان ىلا توباك قدواص م زرع لستم وازن تلقى إي تدش كى رك

 حس عرس لفتت وف ىفيا اجب كح فس آي لباقتم خ# وغيطتس لا وار صيق اوم مولعمرك لل ارو ءايكك ذقن ليتك

 لود ايترارنب نمت لم موصوف وردك تي دجو كسا« تس اج كتب حس ساكس يروج وم نو لوكس دوا لين ىلا

 رارطاسه كلون كت تمت لين ناادعب كس لات كك هيكد نلاشدج شع لب امك جروفانف اب تيب ردا عراك كيك
 «كح «ردا.رفاقتظقف بآروخ تدايق كل ودمار ارنب ا” ليج « لين اح آس لس حروفوكال هدوكال لع لب اقم كس لددبايج
 تيك تم كدب اقم كس دازنب ليلعب فسر اك تدب اكل ودب ييرارنب نت فرص جروفوكال ليا بحب ب قومك سوم وزع

 -قك اهب ركزوجي ناديم فق ورك تجد يت تع
 نمرم]> 22



 وضلجر نال ج حغف كن انَمَج 0 ٠١ هراب قر يوتا ةَرْوُس

 :راى ايسروا لالا كلون السم
 رار دلعرم لا ف قال آ لوم لصاحوك ون رلسم جى ايسروا ل الخادج حس ف اج سد حرر هسرصق

 كاك دي وكتاب للا فس بلآ قسوم لظاد لبي ماش دجرس راب كس حس كوب كس لا تس اج دو ءامج لاك

 قاتم ناك كم يق ذود سي لم كو ذس قب بآن انج« ساب ايكل صاعودماف ىلر تو ىايس نكمل حس
 ةاد ل محتار زد لاويصور كك با روا سحق او ناايسرد كس مالس الا راد وامور تنطلسوج وك ونسي رف وه ثوم

 ءاقرنكك ملا دبخ نب رديكا ستر ل اسيعكس ل دنت ةمود لير لسلس ىاءايل انبرعا عمل احروارا ذكر اراك ترنطلس ىف الساس

 اوم هيبتاك ا« ىف كل وق تيحباج لدبي همك دوي فس لورادرس قكروا هو الغ س نلا يقر نلب انحف لتر ىلا سي اكدلبا

 -ك خلك كعضام ور سارواريرا رقادو رحى السالك

 ل الاكأ مكب حس تي أ ا د ءابقفا ايكوم اك بمن قتل جس قو تمالم ماكي ٍ خلا كل ليق اذا مكلام

 بيس تاجا شن واج هم ىو زعموج رب صب ولة جوج ماع غابت بج

 (صاصخ) .رفنتسيمل نم ىلع ريفنلا بوجو ةيآلا رهاظ ىضتقا « ليث تس ا رفيرت اصب ما
 جس قكش مول قف ركل ومر كس لاروادشلاووخب جس عقار فرط كني دهس ظلام «هورضت ال : قوق

 (ىبطرف)

 ل رح قلق
 تارت ن ولو و ب ب7« كك وجداور فرط قدي د + ةيبج ل اف حتاس كسروا ترف تار لوقا درك لس سل يس

 ب ردات كك لتي لس ياك كرش فرط كت #دقاووراشايب خلا راغلا ىفامصذلا
١ 

 ناثن, ىف لف تل رانعدس كت اناثناس مقتل ءاياو نس كثار شسلق قد ومئة

 ولووخرب عومي الحس انكسو# نانا ناوكمكس لوم ردنا كس راغ كا« لين كلي لس كلت تاناثنكس سماك اخس لاش

 بآرك اوم اديب بارطأتا ائبطوك لل رصركو عملا و راقركل ع دينار كس سوم ىلا

 1 ب اج روا د لسوق دصركوبا ترطع> ف قفل آد ء د نتمسك ب هس مرا لس مل تاك
 -جدوجومت رضوي 0 22

 رفع: حس حق اووي لص اف كس لين كش حس تسار ماع كس ديدن لب تافاشمك كر وثران « راغلا ىف امهذإ
 ثيل كج كت انت ناب داك اغ لا ءامت ايار فايق نور نت لج راغ لا لش تبيع ىكرليوبا ترحل بلآ يي ترج
 قل اك سو لوا فيل كس إب رص رولا ترتح سس تيأس ءالغ لتس حسو لاو لع سا نانا لكم

 (ىبطرق) دج ام# ةراشا
 ءارشتي مزمن > 22



 ٠١ هراب (ةر دبل ٌةَرْوُس الش (موهاج) لآل ج سشف كلامج
 مز الرفكا ا ا ا ب دو 006
 (كرادم) تغل ك-ك-لوياعتب مود تاب ب سأت 1

 ركع لات رورض كود كرا ا والا ىف كوت وكول ضب بج

22101101011 

 -ة اجاب داحس ليصفتم_ررقوكت رج ةعقاورك جس اتم مولتم بسس انه ايار رفو رانا فرط كت رج ءعقاوركربكر اغلا ىف

 : لييصم كح ررجب هعقاو
 قلةقااقاقفت ىرعشا ئومصوبا ترطح لييصف اك قاو كس ترمب

 نا رس ل ارواج نيت ىل رك زمرد لورا ودل اخت امك د باوخ قفل آي -َ- تربع لوقننحررط

 7 يو : ترضخ [ءجساوج مكتاكت رجا ك- كس لابو لب ترثكب لي روجر

 عررط كريو مرتو كيا لس نك كس لوبا و اي هيناتا مصب ويب وج وجب

 ىناو تزاجا حس. فاقن ب ا دقن ايك ناو لا ذدافكب جة اءرفتواطتروا تشم دب زامنرب ىاامت ايان

 ب ةتنذو كسر مجود ليت ت داع فالض زور كي« تاج لت ذاجا كت رج تكبد ياش ءاجر هلو ذو رب يامر فذ بآ

 هذ لإ رصركوبا ترطتجس ايكوم مكتاهك ترج كدي دم موك حدك يم رفروا تكس ل فيلر تر عكس قفل صرب ا ترطح يفاف

 نبا « لاب :ايارف ذا زب لسا فرش اكىلاكر من ىتوكججان لايك وجب ناب رق اب لاب سرميعرب بلآدثلا لوسر ايايك رع

 نا لش دك ين لا رف شاع ترضخ ةيور حس ترسم رفرلك روك خر نلقاك ترضخ كس تيياور كاما

 هد لاي سرممدقلا لوسر اي ايك ضرع ل رصركبوبا ترغحس حذرور قتيل بي ترس اررف نانا تتقن يدعي كتم

 - وليل انهت ث قا هد كينيا رفذس باج 2 بآليات لايف
 اية عو بأ 1 و ”ايوسي 1بجرل يركن اك أ 1 نإ اطم كس دادرارق تو لس تار بج انج

 وكوب تموز وا اج ثيل ب زتسسهسريضرك وادا قري د مكإ ةاقفك لكحررطخ ب اج

 2 ليني د رتزك تول

 :متاكىتبا ووك قنناما كير ق
 مروا يوري كك تررطت تماما بسدو نس آخ تك ننال قداص” لي ارك ند باج كش يرق 2
 ٌةروسر ل اخ تشم لاروا وبدي يول كا حر نباح نيرا اتفق ب ااا كام

 نوما هع و “نورصبُي الرمهفمهانيشغاف" تي رت آن عروش كن دي

 لات لوتاور اعلان اَعِي نر رص اع ترطحروا



 منيرة ج حغف زل انج + ٠١ هراب عه ِةَيوّتلا ةَرْوُس
 ناكمك نإ رصر لوبا ركل كيس كرابم ةناشاكيسآء سةر رو كر ذك تس اسك نا ب آرولايد لا ثديي

 لي تلج يكر ات تشان كل كرفس ذ__ قالة تةاقفقء احا تررضطح قدا زتاص ى ذب كل دصركبويا ترضخ, كك ل فييرا

 نب دقلا دب ليوم موسوم حس مان كلت اطضلا تماذ”ءاسا تمرضت> سس زور اعراب ناد دانك اعجب ذي انياب كس تن ىير

 ءاشع م الغ هدرلوا زاك :ةقالئتلفناقنت ركوبا» ريف نير ماع « نس كن اب لب ربخ كير قر اوكت اردو تسد لترك ن دركولا

 هس طقبررا نب دشلا ربك ةدكايم ناي رك لاي ل آرب نددت الي حدود اك ىركو كت ارطعح ل وفود بأ تنذو كس

 كد م اهنا ضئار فكس كرهت درب كر ودرع

 :ىككاور فرط كرر اذ

 ركبوا تح اوك ير فراق تارطح ل وفود بج سو تاور فرط روفر ان لي ىت تدار تارطت وود لرغلا

 -لودركف اصو/راخركاج ردنا لبي ب لي رمارذ ب آدثلا لوسرايايكض عن ةقاتاقاقتت

 ا اركذاك قاتلت وبا ترط> بج نع اسك ةقالقتاةناقفقر م تررط> كس قورم حس ناك هيض لب قات لد

 بح لوو نوروا كر ورا ل تار هس ربك ليك تدابع كر "مانت كرمت ندد كيأروا تار يأ كدكبوبا كة ساء رف ين

 0 نلا هس ركوباروا كوم ترعاس كران اك ادا ى ةركز لبق حس تبب برع ل لوم قرماظ تافد َّى ادتفقن ىف

 ىرئار ذ بآل وس :فيلخ ا ايكش يداي اوخرروااومرضاح لب تمدخ ىك ةقلةتاناقفت كوبا تفو لا لآل ايل دارا كف شل

 تيملاج هناء زرمتسسا «مالسالا ىف راوخ و ةيلهاجلا ىف ٌراّبَج عارفركوبرصغذ_ رلبوبا ول تح ماكحس فيلاتروا كي

 ايكوم لوب رك ألي مالسا يكب ااهقر داب لل

 كك ل فيرثت ير اذافتفاقفي بآل ا زادعبايكف اصور اذ لوا فس ركتو ا ترضح
 (يفطصم تريس) جسما لكل كاع كرر تم تيا وري ءانئالاج نس كك ةساب دك ءاغ ىلا كذاب دوا

 :-_ ةلدكةعلب انام كرشم
#2 

 ناشنك نوم قمل ايديك انش ناشنروا كك 8ك ساب »كرا تدم ك وسايش نان كن اك شم بح

 سد( ايش نان ف مكي الاجاكى ذكي فسابد كد ثراغ بحب نس فر ايىلاو نس كش لت, هلسدم لير اغ ا« ليت كتلي

 قت اكسر ّقابالاجاكى ذكي ايك د ئاتوجاوم لاو لوك مر اخ سا ركل ابكر ول ياني فولو



 ٠١ هراب (رةَيوتلا ةَروُس 0 منهج 0 جخف كلامج
 كتءاغأل .هباب ىلع توبكنعلا جيسن نكيرمل انه لخد ول اولاقف توبكنعلا جيسن هباب ىلعو أَرَق

 نئءاروا ىف القسكاثفاح) اتبردن لاب الاج اكى كس تاب دك راغق حاج لم لما لوك كاك اهكركهإكد الاج اكى كتي ذاورد

 -( < اهكن سكت يياود سا فس رمل

 :نالعا كم اعنا كس لؤنواوسود تس باج كلك يكرشم

 ادركت العا اكم اعنا كس لوقو وسوو كل كس لاو فس راق روك فود بآ فس لوبفا قل كس وم لالا ككن كش بج

 بيرق فق ب آب هدددايل اج اك يسرك اج ب اظوك مشب كلم نب دقارم إما ل قرا كمان ا
 يكرس نيا وك اك اروا كري د نلاءا ذل يسآ وك اح ناءا ساقي ب 1ءايك ذب ناي زا وحك صن اكلم ناي

 نأ ةلثطدقاو اكدبعم ما نارود كس ترججرفسى ايكوم لب اوركذس ناماروارلال ناميا قارس

 :صقاواك اقدار بعم ما

 توك دم ا خس كوب ءلفاق» لمت واخ ذاوف نامجسروا فير ش تمي ابن كيا يعم ماءاوم ذكري سيخ كس دعم ما لبي تسر

 ؟ج قرى يايا رف ى ذيب ىرككل يا لع هديخ رك قفين اياب نكي رك كت اي دود تس ضف كف هيرفي وجدا

 لم سا ارفف با: قحاب سير جتا سس هل كس سيرك جو كف دج ىل هددارفل كرك ياك اك رع خ# ديعم ما
 < تزاجاابكء دود تزاجا كس هدودوداكل اك ارفف يآ 1 ؟نايكه دود لش لايك ع لس دبعم ماع هدد

 تس لن نتا ذب كي الاك حدود نس بآ كرد حس حدود نتا عكر كرام تس انياري نتس ارك ذي دفلا مل سبأ

 «ابرف شف فس ب آخ ارو اليوكل ويتاس ةيسادعب كس لايالي هدودوكربعم ما فس بآل داءايكرجج كيل د ود

 متاوركس رت عيمولر يعم ماروا ايك ا طعوكربعم ما نتي ووايكرجك رايود نما ذم هوك ك لابي ب هد دودرجب هس يس آدعب لس للا

 تبع« اهكراومارهك تس هدد نترماذب كيال اعكي دس آركارج لاي ركيربعموب ارب شاك ديعم ما بسحب تتذو كس ماش سس

 جر يك رع ديعم م١ بلم ناك دود لينك ف لن كرا ؟س آت نايك دودي ديعم ما هسا ايكم ولحس بت

 نايبدل لعب كنار ذابكةسدبعمد«ايكن يدقق داره دواججس تكرب كا بسيي مأكل ادخار كك رابمدرم كيا تس لابي
 ده وأ لع كررحم لي روي ءايكن ايي كرايم يلع اكيسآ دعم ماءورك

 دحإ كس رايسب الترك كل ومراحل تدخلك ا رورض كل بن ع ضني رقوتد وي دفلادايكدتب ل مابك دبعمالا
 داس كس بدوا تس ٠م مالساب فرشمختاس كس لويد آه نيرا قالا ةديرب لم تمار كوم د تقال تس بأ 1
 راديد قوش بآرشب درفرج اكد يب م للا | توب لاكي دس للا رضاك اود كيس. هت سس لب 1 1ريرع ق رانج

 كرات زوري ءانق لوم اكمنا زوري ياجاج الج لجاورلوج ليلاس زف ا اجومر بود بحب اهوا عكر كاريه مقعدا ور لش



 وسل الج حشف تنل نيج هغل ٠١ هراي هر ةّبوُتلا ةَرْوَس
 اذه هليق ىنب اي ايكي كركي رايتظا بس اعيد سد: سايس آ تب أي دا دوبي ليال كح جدوم لباودخإ

 ل < لابقتسا كس يآ اباتعس هتابلاوراصنا ىت تنس كس ربان اناس اكو وى كداب ب ليق أ ا مك دج

 ل ا

 :مايق اك ايدي
 ةكي اق ب آبمب كدابآن ادئاخ مكب ك ءاضنا لابي لج تك اق تح جس قدابآك يارب لصاف لس لبنا حس ديد

 لكيت تم ربي ن ناك لس فاسا نب بيض لل رصركولا رول كي مدلك /م موثلكراورسس ليبق ذي

 و لكي حس بس ل ياقمر فايق ساي كتفي ب آروا دل آل ابق انتم كس رك جاو ليتم ا كدلك نر م

 دعب كس يب امك عر لبقركلر هي يأ تكرابم تسد غيسا فس بآل يي حس بس ىف كبسه ايكافس ب 01

 ءايكدم عر ورش سلس اكر يروا تكس عرورشفتكر رك لتي خس تارطحر يو دعب لس ااعكر رتب كيا فس رتدعب كس كادوا فس دلو

 سس -( لي دكر وجر فرط كريس ب تك ل_ هس ليتل زم)

 ليي

 هبلقل انيمُطَت وفعلا ُمَدَقَو ل َباَنع َلَرََف هنم ٍداهتجاب ٍبّلختلا ىف ةغامجل َنِذَأ ملسو هيلع هللا ىلم َناكو

 نم يافلان فَح دن جب سد ىذه توا رانا نع
 اوُدِاَجُيَنَأ نع بلختلا ىف رخل مولا هذلايَتْوسْؤُي اي نيل َكاَتسَيال ف هندي يلكلامْلَعَتَو
 0 ٍبُنختلا ىف ىل َكّئِلَتْمي مس ©َنْيِقَتمْلاِب يلع هللا مهبيضناومهلاوأب

 َنْرْرُيَحَتَي هَنْوُددْرْتي مهم ْقَمَصَق نيدلا ىف ْمُصْنْوَلُق تكس َتَباَتَز :ار رخآلا ميلا

 مل ىلإ منعنا هَل ْنِكَلَو دار هيلا دَعَا كعم َوَرَحْلااوُدَمَأوَلَو

 0 اينَصلاو ءاسنلاو ىضزرمملا ©َنْيِدِعْفْلاَعَم اَوُدَعَفا مهلسك ْمُهطَبْنَف مَجْورُخ ذرب
 ممكللِخاوَعْصَوَأَلَو نينمؤملا ٍلْيِذحَتب اًداسف يس سل اًوجرحول كلذ ُهللاَر دن

 ةرادعلا ءاَقِلاِب ةةئْمِفْلا مكل نوبي ىا ٌركتْوُفُيُي ٍةميمْتلاب يشملاب مكنيب اًوُعْرْسَأ ىا

 كن َةَنَيِفْلا وع اوُعتْبا دل 9َنْيِمِلظلاَبْيِلَعْشاَو لوبت عانس َنْوُئْوُئْنان 2 نوحطس ركيفَو

 الا كييك ىفركفلا اًوْئاَجَأ ىا روما َكلولَفَو ةييدملا تندق اسوا ُلبَقْنم
 اًرباظ هيفؤنخدف .ل © َنَوُهِركْمُهَو ؛بْنِد هُندارَمأ دع ٌرَهَظَو ٌرمنلا ّقحْلاَراَج 2 هس ا

 الج ىف كل لب ىنلا هل لاَق ٍسْيَف ُنبُدَجلا وسو 'ئقْفَتاَلَو بلختلا ىنُليَنَذَنا ُلْوَقَي نَمْمُهْنِمَو

 لاق نيَنف نينع ٌريِضَأ ال نارفصالا ىنب ًءاسن ُثيار نإ ىشحلأو ٍءاسنلاب ٌمَرُكُم ىنا لاقف رفصالا ىنب

 : عا دش مزمزاد



 ٠١ هراي هربا ةَرْوُس 0 نهج لل ج شف كزكلانَمَج

 مهل ٌصْيِحَس ال «َنيرِفكلابةطْيِحْملمَكَهَجَّنِإَو طَقَس ئرُقو ياختلاب "اَوُطَمَسةََتِفْلاِفالَأ ىلاعت
 ارم نْدَحَْنَفاَولْوَُي ُهذِس ةَبيِصُمكْبِصَت ْناَوِدمُفْؤنَت :يغو رصنك ٌةَكسَكِصتْنِإ ابنع
 مبل لَك َكَباَصأامب ©َنوُحفْمْهَوالوتيَو ةئبِحملا هذب لبق ٌْبَقْنِص اََلَخَت نيح مزحلاب
 لكوتيلَف هللا لَعَو نرؤنأ َئَنَوتُمو انإصان ”َسيلوَموُه تاما "انل ةلاتنامآلا بيضي
 لامي مكي نأ نورِظْْنَت ىا لصالا ىف ِنْيَئاَّثلا ىدخإ ئْدَح هيف َنوُصترت له لك َنْوْنمْؤَمْلا
 ٌرِظَمْنَت صون نْحَيَو ةداهشلا وا رصنلا َنَسْحَأ ثينات ىنسح ُهيِيَت ِنَيَيََسُحْلا نئتبتاعلا ىَدَح
 انبًوصبرَمَف مكلاتقب ان َنَذي ناب ةنيِةيأيْوأ ءامسلا نم ةءراقب هن نق ادب هللا مُكَبيِصُي ناك
 ةوئثتنلا ام ْْكْسلَبقَتيَنْلاَعرَك ؤااعوط هللا ةعاط ىن اوقِفْنالَف مكتبقاع ©َنْوصِيرقمْكَعَمَنَر كلذ
 ةلاْممففَت مهتم ءابلاو ِءّنلاب َلَبْقتْنَأ مهعتمامو ربَحلا ىنعمب انه رمآلاو هَنْيقِسْ موقت
 لاَسْكمَهَواَلَةولَصلا نويل ملَوسِب وطاب اوَمَفَك غنم بقت نأَو عْبعَتَم عاف مت
 مهول مهلاومأ كبح انرغس اهتؤذغي مبنال ةعفلا © َنْوَهِركْ هو َنوِفْيالَو نلمح
 ايندلاق وحلا فاه ْمَُبِذَعي نآ ىا مهبول هللا وبيَّن جاردتسا ىبف مهيلع انمي ْنِيحَتْسَت ال ىا
 ىف مُِبَذَعُيَف 9َنورفكم هَومهَشا حرخَت ّقَهْرَتَو بئاصملا نم اهيفو ةقشملا نم اهعمج ىف َنْوَْلَيامب

 َنوُفاَحَي © َنوُكَْيموقمَمكاومَْومْهاَمَو نو س ىا مكمل نو باَذَعْلا دس ةرخألا
 العَذُمْوأ ٍتئداَرس عَِْمْوأ يلا نواب اَجلمَنوذَِْول يت نوحي نيك هل اك مهب اولعفت نا
 يَ هدي ال اعاَرْسا مكنع ٍفارصنالاو ِلْوْخُد ىف َنْوُعِرسُي ©َنْوحمِجيَمْهوويَولوَل ْوُلُحْدي اًعِضْوَم
 مهاد اَوطِممل ناو َهاوظْعَنَو تْهَدَصلا مسد ىف تبي كَرليَمةهِمَو حونجلا سرفلاك
 اًنيِفاك اَيحاْولَدَو ابوحنو مئامغلا نس. وو هللاٌمصْشأَماَوُضمهتاوَلَو َنوُطَحَسَي
 ُباَوَجواَنيْعي نا 6 نوح هللا لَن انف ام ىرخأ ةميدغ نم ”ةلوسَرَو هِلْضَف نمل اييويسمللا
 هو ياو

 تاجا كوم ن يرش لش ( كاب ةوزرغ) داهج وكت عامج يأ حس دابا نسا ذة بآ : مي

 «ايدركن ايي وت لييوكى امم كك قلق انيمطل - بردا «ٌلوم لان( تيبآدنحآ )بي روطكس كفر انر اهنا قم توريد
 هي تلاع فياش لويد لنا ذس ب آروا؟ ديد تاجا لديك كت كرش مدعوكن ا ذ متبع ركف اوم لم للا ( ىن )

 دوادي ثلا كولوج تيل ناج توك ووجج سمرلءاعم كسر ذعروا؟ لن ج- لطرذع لول نوال اناج لبي يآ كاج؟ يد ذوي
 ل -هداؤشوي مزمزاد 1 1



 سمج لآ ضفاثنلنج هل ٠١ هراي هر ةَْوَلاةَرْوُس
 تج سا ابهج تقاسم للا د نلاج يس لأ كك ل ركد تساوفر درر نحس بآ قدو لو تكد نامي ارب تأ

 مول دوا هي دقلا دج لت سرك اول ىتو فرص ف تساوخرد كت كرش مدع ىسا < انناج بوخوك ويس ثلا تس اجامل فام

 ليل جس دوم نار لم تكن ةيسا هدروا لا التب لب كيش لن ل اهمكس نيد بولقاكس ندد« تكس لكن ابا تأ

 ميلر ذ هارد زروا تال آل هلك رهتاسكس بآ ك- كس لااوو اتوب هدادادب اكلت تاس با (ققو)6 نارك

 للا كسا ءباج انفك( يكداهج لكنا ةس تلا انقلب ني انك نا( كيك دارج ) كدطا ناش قدا قب
 ردقتعب فس ىلا لني« دمر كي دجتاسك- لويروا نا قروكروا لول م( ثم ) سولاو نيت لايك ايدك وا يدر كتسس ل ما

 دافاضا اك و وو اع كس دايخ( رك امك ىلد نب ) كس ركل بي زوكن يؤم ردنا هس ءاهبتت و تكن ركوب لل اش لبن ووك :عس ايدك

 لجن ايسرد راب ؤتيركل ادت ناايعرد دامت تس وده ذوب خه قزادرب تف نايمددهسدابتردا ةسدك
 انئاج بوخوك وم الن ناد ثلا« ل دوجومردن اه راهتر وقف او دامك اقناب كن ادد!« تس كبوت ذود بخ كسكس كدت

 نر ركركل_ كس بلآ لب كيش ى زيت تف فس لوبن اهتخ اى نس آل ديب م بأ ب سج ( نثن) ىكدكي حس لاس
 نابيايكآ س7 تبرهن شي نثر لاهي لب كج لرب ثلا كل ورجال يرطب يا نس كل يوكن يدهس بآ 1 روا

 قدرا لب( مالسا) ىلا د نكي تحس سمر نياك ا هد دكالاح يكد: بلاغ ني داكسا( نسما كلا دوا هلكت
 رد لعرتتف كش روا كت ديد تاذاجا لك فسم دن ( دابتج) كير ش كل اكل ين تكسدج لين اير ا كأول فب لب نا دوا تكس دم

 ول ؟ومر ايت ك كس ( دابج) لاققدحتاس كسر فعتا ىنب متاييكاك يامر ف تنفاي رد نس ةتققل اك تس ناهس لق دج وردا« كساذ

 6 وكسر عبط شوت اك وصبي ووك روك رفصا نب رك كه سيب دنا كح نوم هداد لد اك قروي ايد باد نس لا

 هس ايكا سي ىك «طقُس دوا لؤ دك وم التب مدت كس ركن تكرشوولن كب اكل ذاجو التل ئتف لب تجد لل

 للاي روا تيرم شم, قيام لوكوكي آلا « لمت اهنسس اوك ن لاء < احكرركدطاحا فس ماكل ورفاكوفاج دقي
 ى دعي اطايتعاركوع مد كيرش .لماهمانيا ذس مك لو تل داع قي ةتويصم لوب آرك ارواج لد ذكر اول انوكن اوأ تسمي
 لإ تيد لجركر ب غرر سلو: سو شرب تيت ك باآروا ىت هيي حس هس آي كس تيم لا ف «ايلرك تسرد

 ( قت الومارامب ىتوعس دو كه رامج نس هللاوج سني "قورك نب لستر ( لارا لالحب )لوم ابك تس نلا
 ل داب س دامت كس زجج لش م وبك سس نلا بلآ جس اح انك رجب ىاوكن امي لا روا عس ىلا و كروم اس دامت دوا اكد

 زخات يدان ٌنَسْحَأ ئنسح (نيينسحلا) < لالعب ليا حس ل لوي العب ودوورلج.ايكروااومكس لا ووورطظتخ
 0 ىلع ىلا وك متدثلا كس سدو نيب طظتفمك زج لح ل لماعم هس داهم كتدوا جس تدابشاي مبلغ ( ليز يتي ود وودوا) جس

 ل داب امج اكل ا مثب جاني د تاجا لكس رايهم تدك وط لباب جس اجاولو لوحتاب سدامن اب تساي دازدوف هيد ذ
 ركراظتنااكعروو منتتم جس ءاتفذع لن لمت لي نوصي مت لو عسكر اظن اكم اضاع داهبت دجتاسسس ءاهتممتو ركراظتا



 بولا ُةَرَوَس ل مسج تلالج شف كلامج
 كو كه كد لوقز كرم ولذلك فه ءاهبقوو تبارك ايوركج رضى هاوخ لي تععاطا كدا متعب نلا مث دبس

 مك كجم لولروااوسلس لا كف ركن وبقول ا. و: ك- جرف نا جس لي نت كسرجترم ا لابي دوا درب كول قط اذ

 ك١ لقت ناروا < لكاذاكم هعنمم هناالا «بدت اسكس ءاترواءإي (لبقي) < ايكراكت اكل وسر كس لاروأرقلا ذس لوبا

 ليت ةنسرك زف تماوخان لدابوو ( ادخار )رواء ل تس تاس قس غو تس اسجل فل #2 ةوكران ع لوعفم
 نلاارامه ئتم ءل اذن ل ( لود ) بجتلم ( ترثكاىك ) هالوا نارا لاوما كس نا لين تت نااواتتساهوك كس للا

 لع كرت لب ايندوكن الذ كس لزج ى امك س اتب ايي وقدشلا حس لصف نك لحاو من مولعم اب وكيآ اني د ىلاح وخل

 نت اهلا لع فس رك يت لامدووج ديل رؤ كس ب اصمو تنتشم نا كر با زعرأتف ل عم هبذعي نآرزتت كم هبذعيل

 ركافكم اى اد خد «#د باذع ني زتديدش لش ترخ اوك ادثلا تجول ليد سب تلاع ترا وزني داى” ناجي

 مت وج ليت كولي اهو ليم لسا« لن لكس لن تزل, وورلكالاح حس لب لونموم ينشم للؤن حس لب متدورلا إو تل
 ك1( ةاهكو) دقت ققوركل ماعم ايدج نوكرشم ى كريت سكس نا لبو سؤ تتااب لاهو« ل هد فخ ح

 وقرلاب لج كح لوكاي لبيب فيرس لوكاي لكل هاني وو لي لحج لبي اني تاج كمل لدكوورلا ليث تس امك تي روط

 زج لول بأ اجر حس مقديت اسكس تلج ىلا لل ماكس تلبي بي ل ومب لظاو تتم لبيت اي حس ىردلج لبي سا دو
 كس ميش كت اقدص كول ضنك ل نا( اه, )دوا ( حس اتوج) وحك كرسرك اريبج كس انوا فرط ىرابهتةكنلا

 ل ةساجوم شخ اندوون ني ليج" ( لب طمس لشئ اوخ كلا ) سلبي تاقدص ناركاروا ل تاهو لوخ لع اناج

 هس رام ثلا كك دوا ةس وم ىارري لسا ايدول نلا سلب هرييخو مانع نس لوسر كس لرواد ثنائي وجدل نوبت امتنا ايك

 طم مما لبي هريغو تميم لان سرسوو وسر كادوا خس لفن اهلا بيرت نك

 -<-فوزذكم هل اًريخ ناكل باد: اك وَ روا ليث بغار فرط كى تدشلا مت ني اكرم ىلاك

 -< ايكايدركمدقم 1_2 تقفشراهلخا ب كاران مام« اعدرلمج هَكْنَع هللا اَنَع : َقَلْوِق

 ازياء احاجركفلا لح اتوب فاو ب يما هظتسا زج فرح ج كت سة دعاق تاءافقرورجبراج ءاَمسل لضارديب ؛مل : لوف

 دعس ثسروانوب قلخت ل تناك ل وودازبل يفيلبت مهل واس .يليلعتا) لم  ايكركفلا
 -جن دل لوقف يبذاك ح فطعي َنّيِبَنَي كم لعت «ج_لصاوقدص لمت «< لئافاك َنّيبتي اوقدص نيذّلا :َقِلوَق

 ازياع لاه كيكم اق نتيروا لو خوك هناصقنبم لعلل سفنلا ضابقنا “ةهارك” :مهجورخ دريرل : وف

  )4(3هراي ٠١



 هواة جهشف تلائم >2 ٠١ هراي (ةرَبوّلاُةَرْوُس
 -ج لائعسرو فرط اهتدثلا تدب كت مارك يللا هرك

 زالك تبارك اهي كايد باوجاكل اوم اك كس مُهَجورخ دريم د ريف رك ذل مارشم عشا

 - مايك ودار اك ا لوم دنييانرواووركق دوج _اغلحا لي دارس تم

 د بت انركذ خت ريضدهم بن انك دحاو ىذا ءانحكر كس هرءانحكرزاب ءاطيبنت ( لمت) هبت : لوف
 م ايعاذبل كس رزاب حس لأ فوك ودنب دك يبس انم خرط ى كي ةليكشئاروا لو كس كس هر نتن طدبعت :(يإج

 مكر زايوكن اذ لس //س نا قلاطم كس دندادغ رزقت دركي ماج كل تدب

 .كلذ هّللا رّدق ىا قوق

 دهس اتيمدو روم اىروا هس ايكايد كاك د اهجلا نع دوعق لش لا “نيدعاقلا عم اودعقا' اي[ رفذس لاتشا اوني

 -موعطمل

 ذاضااكك لذ ىلاعت هللا رّدق كيكن_ركوراغا فرط كب اوج ا ل ذاييزظتدار مكسب لصاحاكب اج يبو

 تجسد باوتروا يأ لا تارطخ تيا رف
 < نيدعاقلا عم ديرقروا < ليكم تلش اماولمعا «اكدي دبتر اريدك < سي ناو هنسك

 .الابخالاًائيشمكو داز ام ىا هس فو ذكدم لس سجس رم سي ءالابخ الا :يلوَق

 | ناونج ل مر ادماج قل موو لك توافد شابا بس ذوخاب سس ُلُمخي َلَبَخ سيرشءداضؤتك ءالابخ :لوَق
 دج لص يس اح عساي بارطغل

 اًعضو ريعبلا عضو ء<اناجالوبانركى رلج«عارما قت“ .عاضيإا ,ةميمنلاب مكنيب اوُعّسَل ىا اوعضوا : َيَلْوَق

 هس لاثك نواه نو لاهي مكوه مولعم عر اذإ
 كس راب ل رف ىو ل نكس لوساج قىك امس لزساب«لا: سرك« ناكب ف «نوعاّمَس مكبفو : اوف
 - لي ةلعومدارم قنوت لوو لاهي جساتوم لاعتسا لي قش
 هالوادج لاقت ايلرك اكن تتدلى ود ليأ ذس لاق م اتاك رك فارما موررزفما « رفصالا ىنب : لوف

 دهس هراشا باج كلك كاري لوادي لأ نات اكل ير البزذصا قيد ٌلوماديج

 الج لبث نوفي ب دارم فيسلاب لاق لابي سد الحس كا ءالاو سرا راو الاو ةس دان هس وك «دالسجج : لوم
 د ادلب ع دابج سابك

 ةلوبقم ريغ اقركر شط كنف كليجا ل اذرك دل وطرق:



 ٠١ هراي (ةرةّبَْعلا ةَرْوَس - مها ز05 جيشنا زا
 مهرفُك الم هِتاققت َلوِبِقْر ُهَعَنَمام + يي تراكي زقتءج لعاا َمَنَم مهقاالإ نثنْمُهعْنَم لعاف ؛نْو
 دهس لوا ل وتقع ه لي ُهَعْتَم رواه ىلاث ل وتفمل و

 -انيد لمص جرب نركب عرق عتردتب .جاردتسا هن
 - ا ركرب لف فالف هديقكى لن خيا قثج حالطصا كو قوتنا يذل ءانركرم ال ف الغ هس نط ب ةيقت :

 كرس دانربت زكي سكب ادرس ي «بيدا رس : إو
 لوفر عضم يدرك اغا لم لاووكل ادرك دب حس لاادوكء ان امت الختم ب لا لدم : وَ
 اود تاكزجتروا آد لولا لكس ماكادج لو تك دكه زو لاس ذوخ ا, حس ٌخمج ب «نوحمجي : موق

 هس دارم ا: ثودءانلج زيت اقلطم لابي ٌةساجالب
 جاد جهاسو

 :لوزن ناش

 م لااقق ايلا يدفدكي حذو لذان قوه لوب ديقكس دبع رطل ش خلا مهل تنال كنع هللا اَهَع ٠

 الاقل ل كرك يغرذع ثواب نس وقفانم ضب تنتقو ل لال ككل وت عررط ى هت ايار فر اها كىكتن ىلاتتدفن

 اطع تلصخر لإ جس رانب تاهب ضكوو كى كك دم نس اجي ربانب كرت بني اذ. ب آرواء قوت ا تسخر ح
 حسبو كك صخر لاء لاك بسس انم ىرن ىادك لاسر فتاك افي بارو «اا رف يئن فس .تلاوك اء ىلا
 انوجج اكن لا زق نر كيم كي رجب وا ىلاج كود تصخر وكن ارك ءايككث عتوم اكهنل١ذ هدي ب قاف خي اوك وقف نم ن

 -اتاجوم بقت نامي ساو“

 ليم اكسس ترق لا لم تاجا دك سيب بلطم ايد رفركذ اك ىلاعم ني # تشع ارجئرايب راها راك ضر

 - اجو مرباط تقيقت كر ذع وجلس نا آلة ركراطتناا ذوق جس ايان
 لولو ورك سيب تاب جس انا ةروضنتسس مهنم تئش نمل نذأف تيب لروأ ةروسوكت ريآل ا ف تارت ضب

 رد لا فرص قرف ماك ت زاجاوك ولاو رع جس لش لوقت[ وفود ل لحا جس شين روض تي أ لوكس ل لدن

 وا نايياكت مب آرسدد تيب[ يأ لش تروصرلا« جس فاص لش تي روف هروسروا جس لم ل تيب امك

 تاجا ْذ بآروا تاج تزاجا كت كرشمرع ل مدارج نس وقفانم بج خلا هّللاب نونمؤي َنْيَِلا َكْنِذاَنسَي ال

 هد ل تكد نامياهي تاغ آل نوصل يشوموج اا رفركو اكن يصلخي وسد كس لسا با« عساك نياك ايجى دي

 - تاع لائتسزاجا كدت هثيت شرك
0 



 سنجر لل جخفاكزكلَبَج ا ٠١ هراي عه ةَيوَتلا ةَرْوُس

 جاتا آنس اج قدي د تصخروكن اركاب لوم كير شئ داب سلا حس نايم نك رطل تبل سدنبب كي أ
 ذل رضوا ةقااكنظاعو لعمر حل قردة عدد موا رس علا واع ئراخب ياء لرزكقاغ

 قفا ترضخ [ب حب ارك اركت يابني ب لئتسرضضورك ركل ايعد لماركة د ىتدني د متكاي دكت لق كبت دز
 ازيك كوم ترضخ دقات نور اب ترغ>زج لندن تعدو هجوم نايك ئيس اك يار ف عدم ةييسد لس
 -ةس و ضماضرب فاجر لدي د لكسر محرك ء وقت باس

 :ناايباكتلاح ى وقفازم
 كوكو نلاك« ايا رف نايب لاه اك وقف نم ف ىلاغتدشلا لش تي آىا «َةَدُع هَل اوَدعَأَل جورسخلا اودارا ْوَلَو

 قرات دب دد كب كتر ررط كن وكلي ف اوم هدارا كنا رك ءافق لل كلاب حس قت لمي اكس كير ششي لا شل ا هادا

 روا ىل هذي ردت اك نا ذس ىلاقتدثلا تس مجو ىاءامت لينه نوم كير ش اكن وكول نا توكيل ات امل يام رفعي كس لاء سك

 واد وم يرش لاول لولي ركا للا قت دولت ب لن ل ومدن كيش لع دابتج كس لوكا نا« دا رف دب قس
 ب نا لل خس و لوكس سوف راسن كس رك تك روا ناب ىلا ىلا تس الد فوضوك وفاهم تس دك ردن اجب هدد

 ركن و لب ربتو ديشول ىراهتةروا لين تس كى وساج ىرابتج زن ككل و لاش نلامك كس لا« يفوماديب قس تسي دوا ىل هذه
 < لا ناهي رينأك م هل نوعاّمس م كيفوذ نبض ضني ركا باطما ليس ةقئلتتاةقاقتم دا نز 2 ينج
 داق سمر ضنا نس ررج نيرا فاح نكي و ل ا دوا تنس لمت اب لك وقفانم نادج ل تيرا كولي لب لوفر

 لوم مولعم قريبي قباطمكس لاق يسره لح ءج يارب فيشكل قا

 : داك ي توم كرا شيب نس نوقفانم

 اء امت يس لاو مس نااديموكت سيعمجب كل وفا رلسضوم نامتراورساكن وقف نم ىلا نب لا بكري علومك دعا وزرع

 دعإ كس اج ديب م لباد لاق اهكروا هت بابي وكراصنا كس ليت ن_ ارب قوم كس قلطصمىنب ٌمورغ ن__ ىلا نب ذل ادبع
 -ك لسد لات تدي هاك ورابع

 لل ررغ لج باص الخ اكل 2ث ايكايكن ايب لاحاك وقفانم كلم تيب[ ا خلا لبق نم ةنتفلا اوغتبا دَقَل

 فيرد هم ل رورش عر ورشا آبسج قليبي حس لاس يي وق هوييشا اكنلا جس لا اخ دجتاس كس لا ل ادي
 روا لوقا رطسمكس ركاب ذاسدجتاس كس نيب دوبي ذس لوبضاروا كت تك وم راكي و كلج ةداآ[ك اداري كاتو لاك سال
 -_ قتلك سو ىك_ينج اص مالسا



 ٠١ هراي (رَّبوتلا ةَرْوَس مهجة للإلج ضف ل

 :لوان ناش

 ساس ايكا يكن اهب لوزن نلاشوج اكتم آلا لمن متاح ىلا نارا لاربع «ىِتَْفَتاَلَو ىل نذئا ٌلرقي ْنَممُهْنمَو

 ءكبمدوبا تين اروااهق ست ب دج م انك ج اهترادرس اكسب ليقضي ليني دم نا نم كسب لص حا

 نست كيا لي اك اهك فس لاا ايار فرك ف ففي ترضخت[ ب حج اكس لس لوبغارصن وا ف اج ب لالا كك دمت

 لب تكسو ليت سس جب لي لماع كس تدك ب 7 فففاو حس قر وزنك اقري فولكس موق كريم لوم: ىئد آت سي

 « لالا ان لب كتف تحن با ذبل اج لسكن مقا ريصرك لد ركن الروك ور ليتك جس شيا كن« « لوم اجاج و موب اقس

 < اكقاقندتفا ثيدكايدامر فردا« قار رف لان تمت آهروكذ هس ىلا غتهلابي ل« ليك ف اوم كج حس ترش قواه ساروا

 هد اف هب لب ين درلك حس اتكسومب اكركروا بي رف لا لين سدرك خت اب كيا ب بسك .تتف كا لي سب ذي ب للي ل

 دس معاك كوك لي ار[

 :لوان ناش

 ناشوج حس تمياور كذلادبكن باج لم متاح ىلا نماريفت خلا ةبيصم كبصت نِإَو م هؤست ٌةَلَسَح َكْبِصُن نا
 ” لازلت ركرذع وان تقول ّلازلنتفزم ريغو ىلا نب لا دبع كج ب لصاحاك اس ايك ا يكن ايباكتاي آنا لون
 قاشرعاي ب وقام نلا حس ررطود وا ةدختاب تسلا دوا ىلو روك ونارهسم لال ارك تس سوم لت يرش لع

 ىو ينو جلا وكا ىلار ماكو عش كن ون السم لسا خت موادع كل ون اهلسم لي لولو كس لامك سس مهو لا ل كيا هت اترذك

 وتاني رضاك وفا لست ىلا لى ركارواءانكك لام تحت هس دامج! سس دم كير شن لوك مت كات توج سوفا روكا سرد
 وم لالي شا رع ى ليي كل < كن سدرض لم: تكلم لاذ اني قرن أدوا يب دئا دود يا نانسي

 - لب مرق ل ذان قت آر لع براوج كس لوبوصنم ل وفود نلا ف ىل هتاف« تس اجوم الن لهي تبديعم لا تركة شر

 :لونن ناش

 كتيب[ اح تمياور كل ابعن ب ثلا دبك ترضخ ئ يرج نبا رييتت ,مكذم لبقتُي نل اًهرك وا اًعوط ا وقفنا لق
 لري دركر طري بج حس هاج ل لا كك تف قفانم سن بد جرادرعكس لس وب ليبق كس انوم مولتم لونغ نا
 ودم ىلا ل نبلا لوم رو زعم لحس ةييسد تمد سب لماذ كل واجد ج اتم لع تق كس لاقروتدوصاوف ور كج إب
 وكن ا قله لص سرو ىت هريقع اكنلا بحبك ايامر فروا لب رف لان تسآر ب فس ىلا قتدطلا ب ىلا لوم دايتاك سك

 -< شكلو ىلدبايوم اواو تدار



 سجال جشفا ثمل اكَيَج “ّ ٠١ هراب روبل ةَرْوَس
 يايا لوبن يرو ردتاقتفانموجركومر ايفر كلش تبح كت لوو لاب لا خلامهدالوا الومهلاوما كبجعت الف

 « لوب رضاع هيك رب ىلا كبل الل ين اي بآرك تك ر روحت حس تادغ لش لاهقاكذ لق نب دج لااهيبج

 للا ين« للم دش لبي بج رك دوكد الو ت : روا تلودو لا, ل وكول انظف رت امك يامرف لع نوت نا كس لا

 ذب ىذب دس لوبا ك كس لامك كن تدين رذ كس لوز ىلا لاقت شلا دك لمت كيا تفرط كاد تود *
 فيك وا باع شيب كولي تاودب لكلام لسا« اكيد كاسم ب اذه قورخادوا كوين درب نا لن لاهل ليتستثروا سيتقشم

 ترييصم لكن اصتن ىلا. وو قل اتوب ناصقن ىلا. وكب جب روا لاما فيل” ل ب ركل ضاع رك لين دات لعب ىق
 -<س فوم تشاورب لباق ان يكن ا قت

 :رجأ او يسد لأ اكتيفيك للا

 دداورمت نب ليلا لين نر غرو ذب دنج كس لير قم إي آب لع للاكل ةقاقققر ع تررطحوج يدق او بسيد
 لوك ب ني رج اهعرواراصنا لك آثم تروصي لابو كس كل حةقلاةاقاقفتر ع ررطح, تس قالو جت ماش نب ثداع

 ى زوم ركام كك لاك ياك سنوي نااروا ةنس اهثت للاي نسا تا ةقالةتفناقفقر رت تررطعح فام قى د ىلومتم

 متاهكاذس مانشم نب ثيراحر ل كر جاب« كس عقل م رخل كاب كس لج تكسر تكرس ترارطحبر اك بك يابه تجف لش د
 ارامج ر وص يئروصتوكب كة كلتا ك لن ىلا هك ف ورم ننب لبيك ؟ جس اوم لوأس ايك جت سس دامت ترآ اعكيد فس لكل

 رم تر تف” بح اص لاو د ديرب نس آرك وو فرط كا كولي دوا لوم نم نس م ف كد تدل كني د ىلا لس بحب جس

 لكلا با ايكرك ديت اك ديتاتاكىب ا قدام: يمكث نس اج متددل اهكيد كاولس كا يسآ ف # مك جر آ ايكارعروا تكس لب هس
 لاق بلطم إي درك راشا فرط كم وردعرمفرصروا ايددش باوج يب حس ناب ز فسر مت تررط>ء جس ترروص لوى لالخ

 ساجد ىلالت كل ادياش ءايمكل امد اج لدابتج نادم با

 :لوتن ناش

 لءيابالاويياربلا ذر شك باهكتس هديسر نتروارادلا,.تودايز نيقفنم لس ديب مس ءمكنمل م هّنإ هللاب نوفلحيو

 ٌ كتر رابوراك د ليك ر وادادتاج لتي ل كولي سات ك اك اوج ون كيا فرص بي لاس اكد تسربف ىلا

 فس صح سي كيا قدايآ فاي نيب ل بج مالس امتي داني تسري حتوم وا شيرنا تحلل لا فس كري دئابتب دوا
 هس لوبا ايا التم لي صنب يت كياوك يآ يس سس وكول نا ف ايلركل وقد ختاس كس ثلا هيادوا ضال ا سدد

 «هس اي دركراشرسف_ كد نامياوك تل ويت دوا لؤيب كس ناووخللي تيكا دق كس ناووخ لفرط كيال اعيد

 ىرسودهبس لاه لل كا بس تهشم تار تس إيدي لكنا قف لين تجسد مئاقري راك اورفكي كا فالغ كح نا



 ٠١ هراي روبرت ُةَرْوُس هه غلو 00ج شف( تزل انمَع
 لال ىو نّرتطلسروا لوم وق لك عراوذو فارطا مللي برع داس ه ورك بت يقترب كس يبس ددجتاسس كن يد لا فرط
 روا ل رك وتد اكن اياك ل ؟رظن وب تروص ني رتبم ىكانفختك دام ةييسا نبأ كل لا نإ ردات كا كس تيل لوم
 هتاصلختر كك كركر رار قرب وكر اب وراك ساروا تزرع كرب ا نيا لل مق الكاتم لبن اح ومب لظاد ل مالساري روط رج الغ

 «ك ذآ ذالك فس كر ايظاار كالا لوء هند احدد تت اناصتقأو تارطخ ناكني دكر اخ امش نامي

 كح تاناضتن لكي لت لتحت اسس داهبتلاول ب لش تقيقتل جس ايك ا يكن يبرر ط سا لاهي دكت يفيكى ف كا لكلا
 فرضوو لبن ارسم يس اك جس ل كروبجري تاب اوكا اززج وج جس ايدودناب اس دابق قدر ز ليتأ ذس فخ
 -< لاجوم تت لزنمد هاج كن لا ل ركن ب مل سري يدالع سد تس لكني كس ففي

 تياور كى ررضريعسولا ترحل يب ىراخب رقاد وزن ناشكس تعآل ا ءتاقدصلا ىف َكْرِمِلَي ْنَممهنمو

 نقص قزم اناكل ب صلي اديك سر رف يع وكل لا. كب ترضخ جرم كي كه يساد+ نايل ساس
 ركاب رف نس بأ, ةح ماكس فاضناو لدعارذ ثم اهكروا اين تمد كي آ قروب شحم بقل كسه رعب لو را

 نورك ضنا قا لب ةقومج دارا ركأ ايكض رعذ_ هن ةهةناقفقر ع ترضخ ؟ كي ركن دوك انا قفا ورك لانا ان ىت ل

 اديب كول كرا حس لكى ايم ان كح لوم اديب كول لتقل بعباو حس لسن كس اود ف اجايا رف سبأ ل ودان
 نوم كتيب آلا كبس يب بلم اك ارك كس نايب كل وزن ناش كيد كس تمي آ ا ف نيب سف ضب رك سلوم
 دهس وجم لش تيياور كن محمد سدقاد قل اكل وزن ناش ينو ساج ؟قاداص كي لوقت قرد

 :دك اقتعلس لاروا فرانك رف راغ

 ترطت ل وكول بج ذود سرسود كس تداهشاك ُط امداكتف ناثع عرطحل يفقدك سأل دوج كس قرف للا

 كس ىبلاو عسسل لل وم قلك هداراك عرقي د صو اع ترطح ل منار ز ساق كت عيب ب دينار قالت اقف لع

 رك لي كروب ي لس اكذب كنان نال اقوك تتسرض> لايك ه داسآري تاب لاك اهلنا شك اع ترطح ل سوكر لوكي تنذو
 اع تررطخ لب هرب كك لل هرب وك اع تررطنت تاع ء حاج لكتب حس نلا دف لي ركراكنا سس للا لل ترظت>
 هدارا كس هرعبرلل_ حروف قكمو رتب بج ذ ةقلتناقؤت لع تر طح كوم ع كول عس تب تاس لقطات

 لارا اءجس روب منك لمت لب وج لوم لا راو دب كتل شل اء ترطحروا لتر ع> لب باسل هلك حس
 كلوت روب سس مانكس لمت للص لت ن ةلحا إن قتلك ل متين يل عر نواروا لت وسب ثنوا.لكوج شاع ترض:
 ركن ع لاح اك تسلك كش اع تررضح, لوم للص يوك عت ررطح ل لا« قت وجاي رب حسبو كترينا كيا لص

 نع تررضت_ وج نواعم ريما ترضح يك ورش رايود ذي واعم ريما ترطحل ياعم كفالي اك وللا كس نايع ترضخ

 امج تانيا نان اول سلا ف بنا كل لاح م لاعب دا اق كس. ةقئلاتاةناقتت
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 مسج الج شف اكل انَمَج هب ٠١ هراب قرّرت ُةَرْوُس

 0 نيف لب دج لوم كتب ىذب كيا نايمرد كفل ةقةقاكق لج سرر طحروا وادم يا ترضع لسمك ل وجاب

 الب لب لا لا ارج لأ ىلج هاب كيل اهرقتىلا كلي جس ماناكم اقنع فيأ نايم دس ماشروا قارن كلب نيفيا روهشسس ما:
 لطرح ع ع كل ررقم خي كه خس روش ع ضايعلا ني ورم تررطتح نيب ىراحب اك هنغلا ةئاعقت لك ترص

 تس يات يياهتم للا سوم ررقم عقب اعلا ناي رمت حس فرط كيو اعم تمر ضتروا قرشا ئكوصوبا حس فرط ةقاانتفاع

 ايكرمادج حس ركل نارك فريم لك تسر طتحو ورك يل كل ويمد ةرارط دج[: تك هلل الار مكحملا نإ ركوب: ضار:

 وك رف ىا« لإ لنا ترداخ حس مالا كن يس نلاروا و لع ترص كالي لن تك “براز ”ةوكق رف ىا

 رك عقوم نس ساتقاتكر قلت قرف ىف مك نب نزلا ادبكن جس بوضع باب كروت ماقندي لن تيل لبيروت“
 - امتي دركريبشوكةيالائ قات لكبر نعح

 نيذلا ِنْيكَمْلاَو مبجيانك نم اقوم مقياس نؤدجي ال نينا هاف ةفورْشَم ثاوكرلا َتَقَدَصضلااَمَّإ

 ممول ِةئلومْلاَو رات بتاكو مساقو باج نم ٍتاقدصسا ى ءا اَهلَع 8 اهءَنيئمْملاَ مهئِفَكَي ام َنْوُدِجَي

 ناي ال ٌريخالاو ٌلوالاو ٌماسقا ّنيملسملا نع ايدي وا مِسْواَرَظْن ْمِلْسُي وا مهّمالسا تبثيوا اوُمِيسُيل

 نيبتاكملا ىا بالا ٍبَن فو ٌحضالا ىلع ناََطعيفٍنيَرخأْلا نالخب مالسالا زعل ىهفاشلا ذنع مولا

 ءاينغأ ولو ِنيئَبْلا اذ حالضإل وام را ءاَفَو مهل َسِيَل يلو اَوئاَتوا ةّيِصْعَم رْيَغِل اًوُتاَدَتْسا نا نيدلا بأ َنْرِمْلاَو

 ةَطْيف هرْذس ىف عطقنسدا ِْيبتلانباَو : ءاينغا ولو مهل ئف ال ْنْمِس ب داججلاب ن ريمئاقلا ىاوثل لصف
21 0 

 خي ٍِر يال ءالؤي ريغل اَهفْرَص زوجي الف هجن ىف 5:52 هقلخب مُيِلَعهَلاوُوَلاَّنَم ردقملا هلعفل ٌبِصُْن
 0 ا ا ا

 ءاطغإ ْىِفْكَي لب هرسُعل ْمسيُقاَذإ املا بحاص ىلع ُبجَي ال نكل هداك قارغتسا َبْوِجُو اللا ٍتدافأَو

 اهنم ىلا طرش نا ةنسلا تيب 7 جلا قس اف مك اينو ئِككنالو ينم نك نسا ةلال

 ,هنيخ لقت هينغب ّقِّنلاَنْوُدْؤُيَننِؤْلا َنيقفانملا ىا ُمُهْنو ًايبيَطُم الو اًيمشاب نوي ال نأو ٌمالسالا

 لق انَقَدَس ل لانا هل فخ اذاف لبق لق لك ْمَعسي ىا قدوه نيب المل كلذ نعاؤباذا َنوُلوُقَيَو

 مبريغل ال هب هوُريخَأ اميف َنيصْؤمْل ْنَدَصُي صومه اينصْؤي رع عتسمال ٌرُكآ بخ يتسم نأ وب
 ةمكتو اونمأ نذل ريخ ىلع اًفطع ّرجلاو نذأ ىلع اًنطع مفرلاب ٌةَمحَيَو ٌةَمْحَيو هريغو ميِلسَتلا نامي َنبَب قزق ةدئاز ماللاو

 مهدع ْمُكَفلَيانيف نونمؤملا ايا مكاوي نولَحي ميَيْلا ُتاَذ ا وسم نويل

 هضورتوز» ل



 ٠١ هراي روبل ةَروُس 0 عمرو نللج شف كتل انَبَج

 ©َنْيِِصْؤُم اوُناَك نإ ةغاملاب ُهوُضْرُي نأٌقَحأةَلَوُس و هاو محضر هوَ ام مهن ٍلْوسَيلا ىذآ نب
 ناشلا ىف ةئااوملْجمْلا :تردحس لوشن اهلنا بولو ئاَصَرلا ُمِاَلَتِل ريمضلا دّيحوتو اًمح

 ردع هميظعلا ىلا كلذ اَهيفاَدِلاَح ءارج ىا َمَتَعَجَرندَل نق ةلوسرو هللا ٍقِئاَمُب ِدداَحي نم
 عف مو قاقْيلا نم" ةهيوُلُف قام مهُتَبََم هات روم نينسؤملا ىل ممِهبلَع ل رتنأنوفِفملا ُفاَحَيىا

 مكقافن نم هجارخا © َنوُرْذَحتاَم ٌريَظُم جخكهَلا نإ ٍديِدْمَترما "او ةزمتساِلُف نو نوِزَمَتْسَي كِل

 اويل كوم ىلإ ٌكعم َنْوُوِئاَس مو نارقْلاَو كب مهئازهتسا نع مُهتْلاَس مشق مال مشق مالي
 لوسي هياط مهل ّلُق َكِلْذ َدِصَْت ملو َقْيرَطلا هب ْمطْقَنِل ييدحلا ىف عليو ص و ضو يك مت

 هَحل نإ ناميإلا راهظإ دغَب ْمُكْرْفك َرْبَظ ىََميإَجمتْفَكَنَف ه.عاورْؤَتكاال نوره
 ليمبخو د فخم اهييوكر ابصالخاب رت نع لايم نونلاو لوعفملل ايم ءايلاب

20 
 .ءازهتسالاو قافنلا ىَلَع َنْئَرِصُم 8َنيِصرجَم ماو امني ةَعِدِاْط نونلاو ءاتلاب ٌبَّعَل

 َنيرِذتعُم ناوقيل

 قياج ليي د ىرادقم نتاج نب ك ك ارتف ا كح ارقث نا فرص ضف ةوكز ( الشم ) ( بجاو ) تاقدرص : مجرم

 دوا «لي اي ن لاب تييافكرذقب دج جس كل كس نيك اسمروا ( و: من لكلاب للا لاي كس نا نتي ) لير كف رص ب تدجاع

 كس لولاو #ركميتنر( نيقختسا )رواء < كل كس سولاو ركل وضر(ةوكز ) تاقدصروا كل كس لوثكر اكل تاقرص

 فيلات كن” كيك وكول نارا «جس كس كس سولاو نركب (وكلاوما باب دالروا < كك نيترو: كل

 عرافداك وفارس اي لبن ل مالسا لاثعاكس نا نثر مق تب غري مالسا ةيساإي لب آل مالساو ورك اج بر وصقل لق

 ومى دآمالسا كه لحااكياجايد لال يد نكس لاعتاطلئ متت قفاش ماما لكن 0 ردا لبكي لت يمس (راي إي« نيك

 لورارضر قروا لبي نارك ازآ وكن بتاكم رو ردا كة اجا يدوكنلا قيامك بن حس سومر فود قاب فالخب جايك

 كس نارداءوج ل ركب حس تيصعم ( ركوج ايل ك_ كس تيصحم )ب وجاي ضرق ل كس تيصحمر يف خ_ شوبنج 2-1

 الث < كك نيرباجروا «لومرادلاهورج ركا كك ذسارك يع سيروا ومن لاء لال فس ركادا شرق لاي

 قرادلاهوج ركل وة دترصح لي تميل اماكن يجب لوب حس لن لوكذل نا ورا لو: لوغشم باه وجب كل كس نير باجي

 هلا ديدوا دمايكومراوشدانتكر ىراجر فسسس ريو لوم عطتق ”ح لا ليكن تنك ع ك-ك- نورفانم كيادواءل ومش لوك

 هت( نةرورشاك ) قولي دثلاء جب وصننتسس مو كي ٌضَرَف) رد قمل (ةضييرفو مجد كش فس فرط
 فانعا هداك يروا ليا انركف رصين والعكس فراصم روك يازبلا ج- تسلح لي تنصب اروا < فقاو لو خت

 تاه ميسا سعف لج احوكتنذو مادا اذبل كي اج يك نس درركى لع حس + نا وب ومو وتوم
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 جا 03ج خف لاكمَج ول ٠١ هراب قرةَبوتلاةَرْوُس
 بحاص ناي اتومد اهتاص بجو اكققارغتسا كس دارفا مان س مالددا هيد يني فن ىرسو دوف نصي ىلع

 ناك فنصب( حس ل ينام فاما )دب «جس لئأبسججاو سهو كس و؟راوشد انركطاحا دارا مانق مستوي ب لا
 نك اووكت اب لا فس تنسروا «<#.اتزمدافتسم حس ل وخسسكس تكاج كرمت لاك م كك لاس لاك انيدوكدارفا

 سن نيام نااروأ ءوبنريس قلم وا ىف اهلج طرش كبي دواء طرشانوم نامطسم اك لا سنا ايد لاماك وكن وك مكس

 ا ل لب حس يفي كاك نلا بحب دوال. اينج فيقال: كس كاشفا (وك وار رواكس كق يدلكوج ل كلود

 نا( )روا لو تل نتوكتءابرج ليت ناك لوو لؤ هتك لاهم عر الطاوكي آكو :.نانيلاادابم تس احاج ايل ناس لايخ

 نا) كس ليل نا عب وكتاب ىرامت نىك ئاتساب ىلا نس متدك هس لير كاعكم تحس نا( قب ) مت بج دوا لين تب
 نا رمفت لمع تاب ا كن يتؤسروا لون تكد نامي اري دثلا «لمت اب كن اصتن ع داهقكن لن تلح تاب كدي رابمت بأ ( حس

 قرف لي نفي رمق نامياروا ملت لامباودتاز مال لم (نيفم ؤملسلا) دواء كك ورسوددكن لإ ةيسدرمنك ا كلش ل سك
 2 [فطعو ذا < اسكس خر ةمسحر < تقر كك نال سال نامئادج حس لب مروا < كيك سك
 تكاندرد كس كس نلا ليت ة ايبا ذياوكل ورك دثلا لولوج وا« سوم 2س كف طع ب رسسيخ ع دجتاسسكس رواء سد

 م شات اسس داهمت س كم فرط كن لادج لش رايك تاب لا ىكا ياو[ وسرإولاو نلامياهسا تس باذع

 داي لاكتاب ىلا لوسراك اروارثلالكالاح لي درك خول موو لاح ء ليات اب لوكا ذس متل  ةساجاعك
 (هوضرسي) هسبو كذس دم موز مز الك ىكدتماضر كل وفود ليت نؤم كس هوركا « لي ركشوخ يب ر ذل تعاط ناك

 توادعس لوسر لس لارواد ثلا وج كس لبث مولعم يح يك« فور تكل وسر إي دفنا ايء ليث الصاوي

 نارك ي ةس د تس تاب للا لل انمعس تبا لاوسد اى ذب كس لؤ را شيمب هو لش لتس مترات ازس كن لادكهتس انكر
 تس رك ازهتسادوجو اب كس لاو وروا < ل لوكس ناو سدرك, مان وك ق فن لا ري نلادج اجو لا ذان تدوس لوك ننؤم

 حس فس دكرباظ لس ضع الاد هس رك ماظ دكق فن لا ثنا ءعس 2 كس بي دق ياا قرف ددا) دسم ( ل سا ) لإ

 دجتاس كح بورك لاح لي ايرف تاي رو له داب كس ءازهتسا كس ناآرقروا كس بأ هس ناي "رداد تسد

 شابا ىو ولم ل كس لدا ييقي سام تس كير طع هوك س تاب ديمق لوم جسد اج فرط كونت
 ىكشرواثلامتايلدلوبأ سنا بآ امض ئرصقم رام( ءازهتسا ب ) يروا اج كم قاذ تل دك

 كح نامي نت ايكرفكد عب كح نام ذس مودك ايي رع لع داب هس لادم تس قا داس كس لوسر كس لئاددا لت

 شل اريبج اجي درك اعم سجد كي تروا ضالخا كس لا وكت معان كيا لب مترك ايكو عرج اظرفك راه حب كس راها
 كسءاي (ٌفعن) كروا هد اسكس نوفرواات بذعت ل مرج هوك ساكس لدا زسرورضماوكت عاتب كيا ف وكري نع

 د لور صم ءازهتتساروا لفن( نس <١) لكافنل قت اسكس نا وفروا بسس ل وعفم زوين



 ٠١ هراي (هرقّبْرَتلا ةَرْوُس 4 مهجة 0 جخفةزلانَتَج
 هرج حج. و رك 0-2050 هه د

 نيو ًَ
 يبه

 و حل اح .رصحررك اَمَّنِإ , نيكاسملاو ءا رقفلل تاقدَصلااَمَنإ :ٌّنْلوَق
 لاق ليث ىوب قلختمس مال ءارقفلل « لات ل وأراد العكس نا لين ني روك فرص فرصم اك (ةوكذ) تاقدص تنس

 صاقنخال هك لضتاروا« كلسم قب اك لات القتت قفاش ماها ل اريبجج كك كيلمتس لاك ابك ضب بس لوب

 ريت يت ك وظفار وفوز «نيكاسملاو ءارقفلا (رك). لي كلاعتمطلثمتت فيطولا مارا لتس ساس ك- < قاقتقتنو

 - لي وم لن اوقاورعتم لع

 سابع نبا دوا «هس كل اوسوج جس دادأت هو « نيكس رول ل ركت لاوسوج < دادان هو "رهف *” كس اهكف س ديفح

 كس تار نا لوق اك نلاقي فيفعولا ماماء جس لوقنى بم تس قرج ز «دباج دي ز نايم اج ءىرصب نس نقال ةتفتنتق
 هس ذي ليا لوك ةوكز لصوت وكف التخا ىتاتكو اوف سبريجخت عنرتت كن كسور قف نفل( صاصب) جس قب طمس لق

 روك لوم نق تو اج كت يصو كك .ءارتقف كا كس ذب قرف ل لس تو نبلاء: ماجاني دوك ود ةدكذ اك

 كس سم نق مو فرصة كك < نالاسرلا

 :ثلكر يغم لم اع ىرب زا كيا لبي هسداب كسي ام راصم

 لة رك آف راصمل_ةوكز

 حدادقم كت رورض وب اكروط اب «وم لاك كك ترورض كس ادجو بنك اكل نتساوج كس ضو ريقف ©
 - لإث مكرد نا يود فرص اي كس ارك كتر و ل تدور كى ا الن: دب كل اكل لكس فن

 رك تمجاع كمةرد لووك ا الشعء ومدن ترورضر زير كتم ألام لاي كس ساكس ضو نيكس, نيكسملا كر

 - لإ مدد تاس اي هس لا
 -هرو بساح بنت اكا شع نراك للسكس ىل و صر ةوكز نتي ءاهيلع نيلماعلا ©

 < ةييسدريروطالس ولك فيل اتوكن كك ولو وطي جسادمج لب رار قا مالس اكن كسل وو مهبولق ةفلؤملا ©9

 دوم قحاب عقوق كرس السا كس تارطحر كي

 - ل ةساركواز او(نيتتاكم «باقرلا ©

 لكن جلا تن اذارالصا ايس ئرداقب لك ادادد باردا ايلضرق ك_ كس رصقمزئاج ذل سرا ض نمو «مراغلا ©0

 وم فو ورج رك يكرم ضرقنتس جو



 منجل ةكلإلجسخف كل انَيَج مّ ٠١ هراي هر ةَبّْتلا ةَرْوُس
 - لوريم اوس تك لغد ابج دج كءادلاموو ليبسلا لها ©

 ريدوصق,لرنم يا وول انج نت اك وكز كن يباوم رود حربشةييساوج فاس كرفس رابع «ليبسلا نبا 0

 ماّصخلم شيوردللنآرقلا بارع) 3 كت قت

 د د يق اس د بج

 2و فل
 رواء وجو وصقمانجب حس داسفورشتلس نلاايوم ديما كف اجوم ناراسال نت لن مكسر يل ادار سس ,برولقلاةفلؤم

 هدرأه ورب اكن انا ك ب ضوه ديما لكس وج ىدقدكس نابي! كس نا تسيب رط ساروا لوبن نامي الا فيحضوج نار لس

 و6 ير دورطخ لوك[ ت موك السا حس فرط مح
 نارميورارقب_ولقلا قاوم لة ثلا لوسر ليش كد تسربف كيا لكم ان كس لوصتخ لوس فس بيع نبا دوم

 وما برق نايفمولا زا[ اكتسسربف لاهنت كس اطع ثنوا لايجب سايب وكلاب دوا ثنوا ( 1١.1 )وسوسوك دوج حس لبي

 قفا ترضخ مكر كج لاقاكت يرثك ( دج لاوك "ا "تأ بانك )< اترم حس مانك نايفسىلا نتي واحسروا

 ممركتروا خم اماروا يوبجار نب نفك ماداروا قرت اياروا لاس دضتاسكسيطفح لم سار ا روا اتت لوصول كس داء كس

 (ىدحام ىواضيإ) - لو قا

 :يولقلا فاوم ةرابرو حار كن بقع لع

 دانت متر قو ترورظ مدع بسب ضرب ام اوم لبن خروضم كك باص لا هتاك ابك _ نيت لله ضن

 جسر علان تحطتوا يسر كن يمس ماا طرود اكمتواانغتسا
 مه مهبلا عفديو فصولا اذه ىلع ًاموق َفَل اتينا مامالل ناو خوسنم ريغمكحلا اذه ّنا حيحصلاو

 يانا .ةئبلا هخسن ىلع ليلدال هنال ةفلؤملا

 هم .٠ و 3

 : نشل ىل يكل
 تقلا لكم السار وا تمموكتى السا حس ءبجو لك وي وزنك ىلا ضو سس قب وكول نادي كيا لبي تفر اصم ىلا
 كح فس كوم اخوك وكول نلا تس تلاع بم كورك يأ كس لوني شوش ايس لبيد شا: امك اديبج ع لين سك

 فرص تكس ابهقفرب روظماعدج كا ءجس كرب كيا كبملقلا فوم نآر قلب فراصم كس تاقدص كس
 بدك ب ةس كج اا ةةئالقتفةقاقفقر عسر طخ ل لد ءايكو م طق اس بس دوا ءاقتدو رح تدح كم السا ارتب! فرص

 كوكو ناك جس اكيي دم ىوق انشا مالا باك هت ايد كراك ا هيانب لا تس تيس دوك رفا ضب بولقلا ةفلؤم ذل



 ٠١ هراي (ةرةَيوّقلا ةَرْوُس م مسار لج شفاة نمَج
 ساي كس ةةقالقتاةقاقفق ركبوبا ترطخ راح نب عررقا دوا نصت نب يحد حإ كس تلعر ىك اتفقت ىق لتر لائتددورض

 نايا 2 كس تبي زمر باي نس نوبي دعك اء رف كيل فس ب[ كب لظ نين كيأ يأ اة لونا سأ

 هس لوبا جي لاي كلر ترطح كس كس اوك الي بج رك كوم ن ايجاوكد يانج لما ركزت قبس بام

 هتف 721 4- بولق9فيلا ككل بكي دبس كادوا دوا ايد زاهي تساورب ودك تارك ذب نارف

 1 ةقانتاةناققت ركوب ترطح كولو وري لما عسي درك اين بس حس لوك لت مقوم المسا هس هثلا باركت تس رك يدولمت

 فس باحترسود نايل شوف وكري لسا نس قر ككوبا د نكي ؟رمتاي لن ب آفيطظرل ايد ىكدعطروا كس ركل تب اكش للي

 را تر حس نيد وك وكول صا رنج ل ردك لا فرص صق لئالاع ايكف الثخا ح اد ى ةقللكةشاقت رع

 قرار فاطع تم زعم السا ْل ثلا با .اًبَهذاف مالسالاّرعأ هّللا نإ «لاخت يدركراكنا سد تكي ذ ةقلذتةناقت

 لق سكري سا فر تتر طفح كل كس ضرب كنس اجي لا رق بلطسير اكل نكي( كي لس دب )كاب لوفود متاذبل

 ركسيكىتغروضم هناك مث تسر طع> الواو اج ايك ئوصنمول فرص ف# نآر اكس يتماب بطر خا يورك

 مكس قي بلطم فاصاك ادلب ؛ كا جاربجب سن قشايخرب ندفاق ليا كس نآآرقيسس دع اورثالا ازين ؟ نو ع

 كل نثروا دكت ترورض لكس اك كس لك تتنو لتس فولومي ديو ب اوصلك نو تموكتروا ماما

 (ىدحام“ هلاوحب .تايشاعم ىمالسا) -ه دن د ترورط

 لي دود لا رطل مالسارلك اهكردا« ع ىدوكل قوت ردت تكس كل تنل قل فدو فس ىلع نا ريتف

 جس ايكوم فيت باهت ايكوم ززتشروا ىوق

 :قدردمب كح السادجت اسكس لوضور قم

 رول ءارقف ىو ورك ادوا سايد لقب اكى درب لتس كس لوضوريقم خا لسن جس بس ايلا كي وت مالسا لاين

 ده ايدرارق نق اك ة وك ركويرتم تجاح

 وكنلا فس لوتس اينو كتمت نفو سا جس تاب ىذي وق كولس نير وا لبد هتاس كس لج مولظموو اك اينو ضرع

 درارقضيرفانياكن واهتودادما ىلون اقلب لئكىلاب فرصوكل وماوخ ض رق او س2 ذاهب كس درشتي ناروا لولاو اتم

 ضرقوج اك وج اوف ضرقرم ذل لوضور قم كيس قطر رايت كل كس سا تاق رك قب فروا روف لل كت وكتب عساكر
 تاغ اراس اك كروادادماج قراس كرر قمواوخ: ساجايارك وصو حس اادجت اسك توشرودوسللب ئوت لص فرص

 -جسدقاد كأي ةساجو/ مالت لوك

 تس مال ييسا لوركا (انرلودم لع نس دكذا ذآ ) فرجن وركب تاكم لن تك باقر كف «باقرلا ىفو

 يلا قكاب كورك د ةوكز لا. دكمالغتيبا لو كب تاكموكمالغ سا داذآ قلع ديددكلال طي ؤتاركا نكي دبك

 ل ا لا د ل ا 1 ا و وا



 سجال جةنخف كسل انَمج 4 ٠١ هراي (هر يوتا ةَرْوُس
 فالتخا لع ف#ركجررخ ل ب تروص ساوكل اء كس. ةولز« نركز آر كد يرق م الث جساتدج بلطم اك اعاد لو ل الع
 480505 سابع نبا روا لن تك د اجا يصف شم ديفنح قم ربا ء رول ثييلءرمبج نب ريعس تيل قاةقاقتق لتمر عت جس
 - ل تكد اج حا ماماء كك ام ماداءا رص نست

 هذ نيرسضم كلم كك لوجاضر قرطاج جساحاجآ خررفدورب لم, لا تسدابقن اكس نظف هللا ليببس ىفو
 < اهكر دودج كي دباج ا وكلام سا كجررخ لن قود كياحصراخآروا قوتشي داحا

 نبا) ناويدلا ىفمهل ّقح ال ىذلا ةازغلا مهنمف (ملاعم) ةقدصلا نممهسمهلف ةازغلا اهب دارا

 هيلع رصتقاو ملعلا ةبلط دارملا لبق «<بايكلاغ ىو بلاط قيد لبي لا تارعح تثروا ( ريفك

 .هيريهظ ئواتفلا ىف

 1 حاسم ناك اني دولاب حس ىرورض ني دوك فنعم تس لاي مام ف راصم

 :للسم اه لا ةكيط يمت قل اسم اا

 دنا لوسراب لا يكش رع لاروا 7ضلا تتقو ىلا ومر ضاح لب ثمرغ لكي آث راح نءدإي زريترمكيأ

 ب جايك ني تاك ىلع تاقدص لقتل ايار فس آيت اررف تمانع ى كدت دقي حس لق قدص
 اك اهاعع ليج رو كس وم نت "ل .قدص فوم ىك ليا حس لبي سون آنا مترا لين كيس دال فرصمج تدوخ سس للا

 ىو ةوكز وكف يارج هتس لي كلا« ليث سامر ف نايب لش نآر قدام فراصموب نس ىلاقترطلا كس فاالتخا ل تاباللا
 تعامب كياروا قفاشم ااه يانب كشمب دح هدول ن كك راح نم دايز ؟جس.انكسوم ىلاكو اني دوك تت عسس لبن نا إب ةساج
 واد كيأ لب دنس لكما دوا جس ل دقاددبا ثيي دعوي بس اي انكم ست قرص ب سوم وُ ناك لاق كتاب للا

 جس يدار ق فيض _العزتكاوكق ير فا مث نيدايز نب نكت لا دب

 :فكلسم 6 نلاةئاانلاةئتتق كل ام ماياوفيحوبلا ماما لاي تاقدصت فراح

 حس لن فانصادج آرام رف س تارت> نا كل لا فيعضو اي ز نب نتا ديعلكدج لن دنس كثي دع هداك
 تس فس اه ناش فانعا كل ةوكزرصقم كىلادتدئرا كة لح اكرم لاك 3 اجا يديد قتل يا دكا جس لى رورض اني دوك
 الارق كده انركن ايبوك وك فرم

 تأ شلي مزمز جس سلسل



 ٠١ هراي يةرِوَبْوَتلا ةَرْوُس م. منجا ة20)جهفاثزللاإج

 : ل اج ك_ كس لآى قلي ب آربجاو قرص ةوكز

 هس سلال كك لآ اقفقنف بآردا 2 -ةقفقفي ترضخ قرص اوم مولع تييادد لس
 مامادواهفيطولا مار ءس يددارقذعاج س نت ل اراد قرص بلا اكقيعولا ماما بجرب تس دابق كس تيياوررجالغ

 و 36 دز( تاكطق تكلا
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 ل لاش لول نول بي تءاداس ْ

 تياور ليارواتلافطلقتت قفا مااروا«<س ال آو الوا كف انمدبكن ب مث القف لي دنس كلان ماءاروا قيطولا مايا

 ل لااش لل آى كب لطم ىئب ليد ننس حلات طلت دا ماما لي

 : لو تككاج كيد قلم ريف تاقدصر كيد وو العدسة وز
 لها ىلع اوبقدصست” < ىااركراشرااك قلي بآل و كحاب يد قو ومأ ريف تناقدص م اعد دالع هس ةوكذ

 زاعم ترف _.فقفب ترضخ[ #داب كس ةوكز قدص نايا ورك قرص داو بج ذرب نت “اهلك نايدالا

 نا ةساج ىدوكل وثارطسمب ير ظروا اج ف حس لوف اهطسضر دما, ةوكز اكل رف تيادب ب تتفو كس تصر ةقلذتةناقك

 #لؤ ىت املس فرص نش لس ةوكر الجسر الن فاص تس

 : ثككريفم ليا
 كت موتى السا وتلك و دارم كولد تس نما ع ابيب بسير فن ايي ءاهيلع نيلصاعلا فرعمارست ل ثريجب نآرق

 توليب لك سوم روم اب تمد لك ركع يت شن لاما تيب كس كل وصو حس وكول وري ورشكروا وك« تااقدص حس فرط

 نار قع دئاعرب تمولكى السا رادم ذ كت اي رورض كن ا كلحا لوو ركل وفشل ب تمدخ لسا تءاقادأ مان يبس لتدج

 -اكياجايد تل ةالزداىا تس ركل نت اكن لال اي درك بخس ركوكر صح اكنلا لي ة وك فراصم فس تين ككل

 «ةقدص م هِلاوُنَأ ْنِ ل خ”وك ان أ تسار ارب ضيا فاك وصو كت اقدص ذل اهتدفلا كسب لأ لي ىلا

 «س ركل وص تاقدصعس لونا ورك جس توجد اعطي فور ري يما كس لاق اهطسنعسس ودك تيأس اياب رفدرهيسلدك

 ترورض كل وراز يروا نو اعموك ارنب نكد لا اهنا ماكي كس نينو اعمريخيووختاا زبر مارك سرج اظن تاب يدا

 واباكتع تب( ف8: روطت ع لي راك اء. فريج طئافلاك-اهيَلَع نيل ماعلا و كن يتواعم تن نا لت

 تل ل --  - - -_ _ _ _ ببي



 مجان يضفاتزلانيَج لد ٠١ هراي (هرةَيوَلا ةرْوُس
 نتولن اس 2 متر دش ل سا كت ةوكذ نب اطم كس تييادب هدوكر دول ءامت ايتك لب نوطخ فل ليك لكل وصو تاقدص

 2ك 1 نى كة دصرك جس لع فيش يبدع كح ءاينفاوج لن لاش ى كي اكتوو لن تار نا دلال اح «جس يد تم دق
 1 كس لادج رك لكلا, تدور ضر تب لاي كح للا لاب هرداوم الك كس كسداهج دج وكب ا (0) هك سنترا زك سيكل ال

 تاج رار ض كرو © هوم ايد مانا تصدح لكس ركل وصو قر صوج قرص لماع سود © دخولا

 رادلاوو © 0 رغوكلاءاكقرصوج شوو (© ضر اكهدايزعس لا.هدوجومركس لايك

 وده ديرب دول لامدش لام عس ةدصذس صبي فى

 سوم ءادلا, كل قا لاج قدري روق تمدخ ةضواعمدللب لتي ”ر روطكس قرصوو < ىلا ىو تروج وك رص نامل

 تاج هوو ايكءايد لع مهضواعم كس ماك كسرسود لاءاك. دصرلا والعكس دم ا < ماجانيلاكل ا كس كس نايا عدوجواب كس

 -ج :اجانيد تم دقاق ب لش جس دب كيا فرص كى نال اع لي ينام ف راصم اكدت

 باوج لس نااروا لاوسود

 كس دادلا, كيب سرسدد ؟ ايلي د هيك يروا تمدخ ةضواعموكة وكز لامك لوا« لين تس دن ديبي ىلاوسدد ابيب با

 نإ كر تيثيح كل يكوكءارقف ترارطح نيا عك يهو باوج ىت كيا اكن ولاوس ل وفود نلا ؟او: بك ل الع لاب كس

 تيثيح كوم ليئو _ءارقف مقر ىك وك ف نايلاع بج «جسانوع ضعت اكل كو مضت كل يوك جس مولتن بسس تاب يدا

 ومما ليك وظل حس فرط لكن نجس كلن كو ارقف نا لب قرد ب با « قدا ةوك كولا يبس د ةوكذ دفلك وتو تس
 رواعس تس فرط كوارث ل فرط كن ورادلا هوس لاجىدي روطلس تمم دقلا ل روج با« ىكلوص

 -جدايتفااكف كف رشتاك عررطرج سب لوك ارقف

 :لاوسمت اليا

 مكس يب باوج اكس ا؟ كل نب يكل يوك ناي« ليني راو ليئووكن ا وق # ءارتقفا كج حاج هديب لاو سا
 لكك اندم ليو اكءارقف لك كك # دوي ثلا باج نكتب روط قر دقو و < !جاج اهكريماوك جوارب ساكت سصوككى السا

 انلا بس وو هس انب لاعب ىلوصو كت اقددصوكن نكمل ريما جس ىلو داع ب ىلا ىراوم مذ اكتسإي دور كبس نلا
 - لو تكر ترثيح كل يكوروا بح انك

 تار ارتفنن ةوكز لب سوك تاقيقترو وو جس اهك ا يدري رولكس تمم دقلا نقب وج وكن اعمل ايكوم مولع للا

 -< اهكا يد تسدغ ضو اهم س فرط كن ا



 ٠١ هراب (ةزةَبوّلا ةَرْوُس هق سنو ن0 ج خف كل نهج

 :_ليلع راف

 حس فرط كن لاب تارت من نونمتاو باك روا راد ىئالساوج لكج آرل ايكوم مولعم قب سس روكن لييصنت

 ا ذبجساكق رص ن يملاعوج جس لت/موواكن ا ليث 2س كل وصو ك- كس ونمت او لرادم هريغو ةوكذو تاقدصنارفسسح د كيب

 4 سورادلا,ةوكذ باوسالب لت ليلو لس ءارقف لوليك ديو جس شئ اجاني دس وك لادا كت ارضنا: رس

 قرعإ ل ل اجوءضتق كنا كس كاس يك رايق ككل لع فرع ةوكز 3و لا حس فرط كلا ل ليو

 وكنلاكعسرجاط ةفانومدن لبكواكم رف يردك ار فس اجو ن فرص لب فرعمةعيسادو كيج لوم لادا كتتتنتو لا ةوكذ

 نايل صا وك نا قككوو بس لوم للصم وكن يلا عوج ماع تيب الو حس فرط ىكن يؤمر يمارواجس شيئا ياني ليلو سرق
 ىاايباود جد دطعقاكل يو كير وا« اج ايدرار قل واكل ورا دل م ةوكذ بايصادكن نادك بي تسروص لوكس لابي اذبلا هس

 كوع تاو ةوكز كتف ودجر ل ةوكذ فرصماا ذيبلكل ك مدخل ايدج اهو

 اكسس كذاك اوكيه دوبيجروا قارس ذرب ك وقف نم ىكي «ٌّبنلا توذؤي نيذلا نيقفانملا ىا م هْنِمَو

 كلاس لب نات تس كبك ب # داب كافل بآن دقنانم اب دج ءجس.انائناج فيلكأال فاني ترضخ ارصقم

 نا ناملسم وكلا تس كليو سا لن تلا نا يوك ا لين تنس وج نتن لين كس ناك تفي رخل قوتي

 تنل نا. قردكت ابكرامت لين ةيسد دكر اتاك اركامكم تمت بج وا لإث لل نا توك الج اهي ددبكدكاج تت ابك
 اياه لايك يروا ثوعج حن 1م ةتكتروادم تس ( اياك ناك ) لأ مقال ايد باوجاك ا ف ىلا« ليث

 ل قوس قئافن لئاروا ل تس كب مثتروا لئافت حس فرط ى راهب ةركيبس ذيب خالك عدوا ثوب تأ جس لأ
 ياك رك تاب ىلا كولو ايارف نس ملت ثلارجج « سك اف هدي اكن ا دلك كب تس نابذ قيامك و تضر
 -< باذع كاندرد ك كس نال سايب ءاذياو ةفقي

 تمي كس ناني لاح اكلت يس تيار كيف كروت نب هارب مب #اب كس لوزن ناش كس تمي آى ا
 ار فذس يآ ةئايك ارتكا ليه داب تميل ف لاقرب بتم ماناكل م نفانم ليا بع تو كس ميت
 د كح شادرب لق ذاهداي ذ سس سا لوحتاب كس لووك تما نس لامن امك كل زان تقرب كوسا

 (ىراخب حيحص)

 كولر رك ايدام رفرماظوكذ ارو يشيب ل سوقف نم ذ. ىلاقتو كرابتهثلا لم للا خلا مك و ضْرُيِب مكي للاب نوفلحسي

 لي تصرف كي اج اجو موكيسآ عرالطا كادوا ليث 2 ركن ارد نتن لابزرب لونمومرو فقل ترضخ آب ناقتولش

 نوي اندم ملالاص جس اتهم اترك ئوخرك ونمو مرواوكيسآ اش اكنلا حس م ىلوجج لا« لين تيس دركراكن ارك امك يم ىلو عج رك و رضاع
 0 و زوزو تب تت -_ ل ب



 منالزقو

 مهجة جسضفاثزنل نهج 4 ٠١ هراي (هرّوَبْوتلاةَرْوُس
 ضوب_[س يم ولعم لي يكب تن يوم لزم سلقرل وهج قافنروا سكر لكى ذكى روك وسر كس لاددا اك ا هت تساج
 جد ل عر زوو شا شيب هو جس اتركت فلا كل وسر كس لاا دوادثلا

 :لواثع َّ

 ىورم لو:ننلاشوجاكت يآ لا حس هداقروا لسابع نب ثلا دب ترض ل ب هريغو متاح ىلا نبا رييضت «ممهتلاس ندد
 يفخ لع ناش افقي ب آد لمت قنا زم تع انجب كي لب داس ذك يقفز ترضخ آل يي صالخاك اج

 نيم وا تس اج رك أر وف وف ناجع ابك سس نا بج رو لس رك يت لكل لب سراب كس نآرق دوا سك وكدب ب دوط

 لك فس ركرب اوك اح كس نا« جسدك ايمانك كان لي وت لوب لي لب آ دنت مك سس دكر وات ف اهك

 - ايار ل ز انوكتايآ نا ةس ىلا ندا تس ضخ

 زاب تس تكلا تعامب لوك م متركاءفورحمزغيصب جتاسكس ناونروا لوبد خيصب جتا سكس.ءاي فخم نإ

 نا يي رميت نب حتي لعب لو طتطروا رين رب ىس ايبج .اًكياج يدر كف ام قلل ركب تس لورا ةساجآ
 بلح لد هلا لوم لان تي آرب بج رك كايا ثا قارغاكن آر قروا لوسر كس .شلاوجاهق لاش ل لوك

 مماتي لوك امرف بسهيصن تمد هش لع تار نيس كح لا امك تر اهد فس لا ءاوهريبش لبي مامي لك روا لاك

 كنا .كاكوج ن مولع مكى ردا س٠ ديم لن مامي كج ين اج ايلا يكن كت اايك افكت ايل د لسد ك4
 ؟ايد نكن لا فس سيروا قت ابكت داهشةساب

 ِركُْمْلاه نوري ٍدجاَولا ملا ضاقبأك نيل ىف نوَمباَسَتُم ىل ضب َنِوْمهْصْحَب تطِولمْلانوقفلمْلآ
 ٍةعاطلا ىف نافنالا نع ٌممُهبِديأ َنوصِيَقَيَو ةءاطلاو ناميالا يفورعملا نعَنَومَْبَو ْئِساَعَمْلاَو رْفُكلا

 هِيَنْخَر نع ْمُيَدْعَيَآ ةْطاَمهتعلَو اًباقِعو ًءاَرزج تهبسح يف اهيؤنيدِلْخ مسعر
 دال قالوا رفاَوةَوَفَمْكَِم ذَا اكوحِلبف نم نْيْؤْلاَك نوقفانملا اهيا متنا مِئاذ قويت تدعو

 يذلا عسسل مَككِوالَكِ نوقفانملا اهيا مك ف اَيَُدلا نم مهبْيِصَت مهقالَخي اوعْت اَوعَتْمَمْمَو

 اَوُصاَح قْؤَلاَك ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىف ِنٌّْطلاَو لطابلا ىف مْضحَوْم قالب نم
 زنخ بتم ِاََمْلا و نوري امه كيلوأو'ةرخيلاواينُّذلا فرم اعأ تطبخ كلو مس ٍجوَحك ىا

 2-2 هضم 6 2 1 ا ا

 بِيَعش موق َنْيْذَم حصاة ميِهرب اس موق ةدوُمَتَو دوم موق اعقل ومب نيل
 ازكيبَأف مِبْوُبْذَكَف باَرجغنلاباِتلَعبا ْمُهلْسْرْمهَتَتأ ابيبآ ىا طول ٍءْوَف ىرف ْاتكوتْومْلاَ



 ٠١ هراي (9)ةَبْوتلا ةَروس مك عمو 00ج خف لملانَمَج

 ٠ ٍبْوُنُدلا باكتراب ©َنومِلظيم هنأ اَوناَكْنِكلَف بنَ ِرِيَعب ْمُمَبْدَعُي نآب مُهَمِلظيلَهَلاَناكاَمَ
 َنتايروطقني تل نع نوير نوران فطيم نوفل
 ٍهِلْيِعَوَو مِدْعَو زاجنإ ْنَع يش ؛ٌر جي ال قرع هللاّنإ "ةللاممزيس كيلو هلوسرو هلد| نوعيِطُيو وككّرلا
 َندلَينا اقم قحجِيشَجِييوَملاَوَنِصْوَملاهلَدَعَك لحس ئفالا انش ْمَصِيان هيك
 روفلاوق َكِلَذ ,لك كلذ نم ْمظعأ ”ريكَاَنِم َناَوْص'َو ٍةَباَقإ + ْذَع ِتْدَجْةَبيِطَنِكَصَواَمْي
 ْومَيِظَعْلا

 كس ءاذجا كس كليا لب لءاعم كس نيد تل لين كس حرررظ تن كيا بسس خروع نموا در نان : مي

 ل تعاطروا ل ةك ور حس تعاطو نامما ( نب ىلالجبروا لذ ةيسد مت اكىصاعمورفك( تم ) اك ارب « لين باشم

 تأ ىكن_#هثلا وف «جس.ايدركك دتوكت عاطا ىلا تشم لبث تكس لوجبوكفلا ل تحك كسهروكل وحتأب ييسا سنس كي ررخ

 نورفاكروا لونروم ل انمروا لودرم نان نا ل ننساف تن انمي اقام جس يدرك ورحب سس مركة بس اوكا م ساي دالعب
 انلا د دلل < كك كس نلا حدابقغا كسازسوازج تو «ك ل رشي هو لش لت. ايكودصواك ل ذود لأ آ ف شلات

 كه 3 كير 9ابب# !وقفانم هسا ع بازع ىئاد ك- كس نارا «جس ايدركر ود تس تضر قي اوكنلا كم جس تنحي

 لوهنا كس وم 2 ب حمل غد الواو لاء دوا كت دو روز هداي ز س مثوو« تح كس سولاو ليي تس مجج ل يو

 رطل # ول حررط كا سف كس صن نيس جن مث !وقفانم سا ري كل ثول نم كس صح خيا لغ اند

 حرر كسا ل لوثكب كلاب روان ركن تطفي ىو مروا « لح ول رزنع كس صح تيس فس لود لي داب
 « ل لي واخ ىتوروا كس وم علاض لل تاغ اواين د( رخ) لامعا كس نجف ولو ل اى تس كس ثيووحررط لل كس

 ىك فل ةققع دوم كو داعروا حروف موق ( الشم )ع لإن لج ركل جي حس نااوج قيل تدان كلود نلا كاي كس نلاايك
 بيعش موقوج كن يدب باحصاروا ل افلح مياربا م وقروا « قت قى كفلةقفت عراصدج ( دراج ىك ) دوضروا ىتم وق

 لوسرك- نا تح لاو يتسم ىك فليعلم دق (موروا) ات ايكايو ثلا سينتج ولا كن لاروا « ىت كنف خلع

 ماك اكذلا هي ءايكايدركك الب لن انج كبي ذلك لكنا ذس لوبا ركب ل 2 ارك تازخجم لاياشن لاي كس نا
 كر كب اكرااك وجانكل ىتدوقدو ( كب تققيف> )رطل د ب ارعولن اد جدالب كرولا لباب دكر نا ودك اق بب
 / 6 العب ل لش ر كس سرسود كي ضتروع لزم وا در زم تش لاو فس رك يا سا

 دقلا ب نلج كول هوى ليث ةسركت عاطا كل وسر كس لادوا شلاوا ل تس ركادا ةالز ل تسل م اق ذامغ لو كود

 تكا, كسك ور ل وكس ذك فان وكديعو نس دكا رول هدعوانياوكل ا جس بلان ىلا خت لا انيق اكس لأمر بيرن

 نعي

 ان دس



 مسجلا جس غفل نيج ليل ٠١ هراي (هرةّبرَتلا ُةَرْوُس
 كنس دك اطع تلج كداوكن ارك سهرعواكدقلا حس لاقلرو# مروا لودرم يؤم نس اتركي( حتوم ) لس لاو 0

 رك ذب تس بسروا لت اكم اق هزيل اي ك_ هكس ا لي لوحناب نا ءكس لتر لثتاشيب و لأ ل لوم راج ليرهغ لش ل
 < ل ايماكى ذم قع« رآح ذب سل وتم مانق نلامكدج لوم لسا ىوونشفف ثلا شاركي

 ا متم خر 93 55-

 يفلت يي كو
 يطلع« تمن لاق ناهض درولاتوج لم ذا ومس كر نايض كس بادج اكل اوسلو «هّتَعطاوكرت قوق

 ؟(ارفركذ لكل تم م اقموك اره قاج.اترمدثلا بنج نن

 كذابه ىلامتشلا < منال ك2 < نايض كغ لحا لشدارم نت معزا كح لا تس ناي دنت آاروا لابي باج

 اني درك مدرك حس صا تتر قياس بلطم
 يو لذ ءرتكف وزججادتبمم كلن ني َنيذلاك كايدركءراغاركل اء فوذح متنا « نوقفنملا اهّيامتنا :ّقلْوَف

 ليلقتر ب ف زو لكالا ايكمزال ف دعت رثكل بي تروص ل اا_[ءلعا بون سس جو كف وذل كن هس عرذزم نكح
 هلو

 رزقت نك نتشس قلخ يعج هداششا فرط كن نكس قالخخ لش لا مهبيصن :ّنْل ٍق

 ؟ح هدئافايكاكفاضاك مهوبذكف اوكي

 - امو تسروريل رؤ ل .ييقتنب اذ فطعاك مهملظيل هللا ناك امه" لاح ايو

 ايكوم عفو ضاع احرار بلا ء«دولخ““ نْذَع لع سهراشا ل للا ٍةَماقإ 5 قوق

 دج زج كذب كد تماضر ىلا كلا نجس قرين وتل ٌتاوضر .هّللا نم ٌناوضر :ّنِلُوَق

 د د د د
 2و فل

 يقر متروك قف انها هروادرم ف انموس نت لبعد شام زك.اتفتقل ترضخنآ , ضعب نم مهضعب تقفنملا و نوقفنملا

 لرجال حس ضف كف اهب لااانياروا ناج قي اهحسدجتب كس لاف السنج كت تس. البك فانم كولو لش ناسك. ةقفاقفف بآ

 قب بآرك لير ستيم ولعمركى كك هفلا اوس لاح اكل وج رك تان دامب فك ب لد كس نارك تيل كل وق م السا 3

 حس تاما لئاروا حس لامعا دس فاك ف نم لبست ءامتايي درك رالطا كة افن كس نادك يس آى وره د ذب ىلا قتلا لس تاء كس

 لاري تاب تاب ء< انلوب ثوعتترثكا «جس اترك تسلب ماكحا قرشوو جس حاج دج ملك ل ين لامر ف نيب د اتق بآدج

 هلا ل تس امكن ف نم لمعلول يب اج ناجم هوي كلا تمايخ لب تاما ءجس اننا سنع لايلاك سترك سك



 ٠١ هزاي هروب ةَرْوُس 44 مهرج لج حف كلامج
 كيا لاما كس ناانك جس ياءزف نايم لاحاكن ا ذ ىلاقتدقنا لش تايآناءكس نمر لاء ذرج دوا لن اكل نام للا كأول

 ضل كلا هس تدادعو ترفاسسس لالجبدزا قبو حالا تسلا ليس تيعرصخ وشن وقفانع قو لؤي

 ناورب كس قارب كج اتوم مولر تدار كانلا« لت سوت دحتاسكس لا #روشنكس نا لايدددمب كلا قاس اترك لاب

 حس م اكلت ب وكنا فاظرب كس للا < كانت كوع[ لكن لا لش كادوا س لوب بسيضن ىف محا روكن لا حس نش

 كيك نال رضع ماكل لكك س كي كن ا تصاخاكتشم ياء قلن ٠ نيه ردد كن اس انيس
 جرف ميركل لينك رغب زف لوم نوراق كس تو نبا هد < اي كليك ذك رغب قرب اذكى بكن ا
 ليك لغم لوكا ز سنا كيك

 هوروا وشو لوارجتاسل ناوكدثلا ل ومب لتس جو لاا قدا رد قتاج لكنا( خلا مهملظيل هللا ناكامف

 الاداب فرط لكى ذايرب ستئوج ايكدشيي كرنز زرطوو ك- نسا ىتدوخ فس لوبن لص روملكب : # رك ابن حن كات اباه

 ترقي ط او تيا هن لولوسر جيتي لوسر كليك ئاف كا« يد عتومارولاك هكر ر وفروا نلت خب وس ليتأ وق سهلا 5

 ؟تانوت اراك انة تكل رول ؟انوكتساراكح الفرو قار ماكك يدان

 « لو تما كلا كيا ىكبناميا لباررطا نو تماكلا كيا نيئازم حررطج « تانمؤملاو نونمؤملاو

 «ققالخا «خراززم كس نا نايك كرتشم لب لوب ورك وود راها قب داخ اك ورتب لكم السا دورا رذقا رج ان اكن امي ادج دك
 نو فلكل كاب سس رمود كي( لم ككزرطرواراوطا

 ٍتّقَملاو رابتنالاب ٌمُهِلَعْظْلْعاَو ةجْحْلا رواَسِيلاِب َنيِقِفْمْلاَو بيلا َراَثكلاٍد هاجت

 نمنع كفل ناموا نوقفانملا ىل نوي ىب ْمجزملا كْيِصمْلاَنْشيَو هتمجمهزأمَو
 ءاواَيملاَم اوُسَهَو مالسإلا راَهظإ َدْعَبَرْفُكلا اوُرَمظآ مهدات ذم ا يعل
 َبَرَتْحَف الجر ٌرْشَع ةَعضِب مبو َكْوُبَت نم هِدوَغ دنع ِةَبَقَعل فعلا هليل ملسو هيلع هللا ىلص ّينل دلاب ةيلتفلا نس

 ٌةلطَقَنِمةَلْوسَموهاَمَهْطا نذل ازركلأ اًومقَناَمو ار هْوَشَع امل ٍلجاَوُلا وو رساي نمر اًمسَع
 اوُنِيُْي و قاقنلا نع اَوُوُميَنإَو ْمِقنَي مب سيلو اذبالا هنم ْمُملَتَيْمَل ىنعملا «خبتجاَح ٍةَدِش َدْعَي مئانغلاب
 زاجتاعب وو لثقلاب وليد امُهَبِّدَعُي :ناميالا نعاَوُلَوَتي َنِإَو هر

 َقَقدَصَلطَقَنِمَنيَدهاَنصموو مبسنب ةيضالَو بطن يني شآل فرم
 َنْيِحِلْصلا َنِمَّنَو ىلضص يلا َنَس ٍبِياَحيب ةيلعت ومو 9 م َنَسْوكَملَو ٍداصلا ىف ٍلصالا ىف ءاتلا ٌماغدا هيف
 عطقناَف هيلع ْعّس ِبْوَف هلاَعَدَف هَقَح ّقح ىذ قلك سستم وزو ًالاقدللا ةقذت وأ لوضقكا املس ةيلعدللا
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 للا ٍةَعاَط نبع 0 ِهِلَطقْنوَهأَملَف ىلعت َلاَقامك ةؤكزلا َمَتَمَو ةعامجلاو ٍةَعْمْجْجْلا ْنَع



 مما جس فاثنلانمَج ٠ ٠ هراب هربوا ةَرْوُس
 لدا ىا هوقو موي لامها انين اان متبع رْيَحَف ىل ْمُهَْقْعْلَف َنوصوعتمْهَو ىلاعد

 + © ةميقلا مويوبو ذل يس نما يا كد هن ب كة ةلكاسال

 ىبا ىلا اهب ًءَج مث هسار ىلع َباَرلا اوُتَحَي َلَعَجَف كنم بق نآ ِْتعََ هللا نإ َلاَقف تاَكَرِب ملسو هيلع

 هناسز ىف تان م اهلي لف نافع ىلا هاهي مل رمع يا منال هنع ىلاعت هللا ىضر ركب
 مهيب هب اؤجانتاَم مُهنْوْجَتَو مهسفنا ىف ُهوُرْس اَم مهَرِسملَسي هللا نأ نوقفانملا ىا ومعمل

 لاقف ريثك ئشب َيُدَصمَف ْلُجَر ءاَج ِةَفدٌصلا هيأ تَرَ امل دايملا نع َباَغام 6ِوُيُمْلا العلا َّنأَو
 نومي ادب نذل 0 ى اا حاضب َيُدَصمف لج ءابيو ارم نوقفانملا

 نوُتايف ممفقاط مهدها نود جيالَنيؤْلاَو تفَحَصلا فنعم نيبتملا نعوم نون
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 ُدمَحْماَي ريم ْمتْيِرْحْس ىلع ْمُباَاَج مللي ٌريحلاو منن ْورْحْسيف هب
 ىنعي ُتريْخاَف تريح َْفإ ملسو هيلع هللا ىلص لاق كرو رافغتسالا يف هل ٌريبخت مرفت ام

 ىف ٌةغلابملا َنيعبسلاب ًدارملا لبق ممله فعن ةَرمَنيعيسمهْلفَسَنَ) ىراخبملا هاور زافغتساالا
 ليقو اهيلع ُتْدِزَلَرِفَغ َنْيِهبسلا ىلع ُتْدِوَل ىنا ُمُلُعْوَل ٌتيدح ىراخبلا ىفو رافغتسالا ٍةرثك
 مهبل ةاَوس ةياب# ةرفغملا ٌمُسَح هَل َنّيَبَق نيعبسلا ىلع ُدْيزاسو اًضيا هِيْيِدَحِل ٌصوصخملا ُددعلا ُدارملا

 نبق سل مْوَقلا ىو هئإو ةلوسو هاب اورق هناي كلذ

 6َنيقسْلاموقلا ىدقتسال هلو ةلفسو طل, وفك م هنأ كلذ مهنرِففتسم مل مآ ممل ترَفعَتْسأ

 سوق نم نلاروا« هيتس دابجج حس ناب هو لاب ذ حتاسس كس لوقف انمروا سراولل رختاسس كس لورف اك سا :

 كشلا نفانم ردا تاكا هدروا هس م: داك اكن ا( راكنآ ١) كيس لب تان رولر ذكس موا ثيي ثناث تاس

 فس لوبن تاب تارفاكء نقي لكالاعءاول ف متدد سقي آس فرط قرام تايدج كلاكل ني تك لامك

 لات ىلا ةس لوبا يكرم اظرفك خس لومنادعإ كس دس ركرباظ م السا ةسوج برع فك رع كة المالس امال«

 لدووروا كلت ايان رك ث ههقعلا ةلييل تو ل واهس لوتس دارا لل قفى هددت اك الصاع كوب حس

 بآركراب اع هو بج ءايدربج خر اكن لاركر اب رايد تعكس لوي راوس كن لا ةسرساي نئبداطدوا ء كول دما كي حس

 لضا_اوكنلا ف لوسر كس ىادداد ثلا كى دي فرصوو ل ادني: تابدتج ( كل وقفازم) ناروا آه كرابليدي فخ
 فرط كس اوك( وقف نما نارك سب لما يدرك تذو ل تجاعيد شاك ادهن ذك تميل اب حس( تييانعو)

 بوق حس قاف لولي كا ءةساج ايككضر نراها ح ستر يتم اب ىلا يي ردا ءاهنق لي وسكس لاهو اين كب دج حس

 0-4 لع ين دوكن دلال رك ارعا حس نامبا كولي رك وا جوع رتب كل كس نات لبس لس ناييادوا نيل



 ٠١ هراي هروب ةَرْوُس 0 غنج كمالج شف كسل انَمَج
 ( تباع لا) كن ادت اكومرإي لوكات اكنلا ل ايندروا اكعد باززع كانددد ارز كك لي ترخآروا هاد ذ

 لانج( دثلا) لم ركا كا يكد سدقلا فس لونج ليهو لحس لن ناردا كك اهي كن ادج راكد نروادكس /تظافت

 دوا حس م اغدا لمد اصاكم اج الص روس (ًقدّصنلا) كح سرك (ايكتارغخو) قدصرور ثم اكرر طع( تاوو)

 ءاعد 2 سرب آلت ساوخرو تاي ىف نس لامك نقب طاب نبهت ضر روا ل لن اخ ومب حس لن نييلادع

 جو كلش قدام ر فج اعد فس بآن انج ءلودركادا نت” اكرارذظجرج حس للام لا لير وا « سدرك نطو بوف تم دقلامك لي دار

 «< ايار فذ ىلاقتدثلادك هيج« قدرك نب يد ةوكذروا ءايكوم كراج جاكت عام ورعجب هول قى درك ارف ك- كس لاح

 كك فس ركل ادركور ى اس تعاطا كار وال ف رك سلب لاا يدرك ا طع( لام) حس ل سا فس لاوكن لا بج

 كس يثور ور كسلا لي بولقكس ناركا ومر ماجا اك ( لكس ا) لين تل او ذك ارعا لن لارج ه ورك سيب لاح

 روا لك الخ رعو تسدلا ذس لوجنادك وج حس بس لاا وي لوا « «جس نداكتم يق هوروا« ءايكايدركت سوب قاذن ليك ك كتتنو

 رضاع ليل( لاداك) ةوكز لب تمدخ ىف ب آردحإ ك- لاارجب جر تل وب ثوعج لي داب كس دب هوركتسجو للا

 ارجل قدرك عر ورش ىلا كاخيرس ةييسا نس لاق« لوركل وقل مارت لكس يدرك رش ساشا رف بس ادب

 اك ةقلاقتااقفتر ع تررطحرمي ايوركراكتا حس فكل وبق ا كف لوبن ف ايك سس للاي كح نإ دصركتوبا وك( ةوكز لا)

 رضاح لي تمدخ ىكهنقالتهفناكنق ناثغ ترضحدحب كس لا ءايكدن لاقى يباآءاومر ضاع ( ركل ةوكز لام) لي تمدخ

 ف انم ايك ءاومب لب تذاالخ ربع *ةقتلذتاةناقفق ناذع ترض لاقط اكس ءايدركر كلا حس نس كل وبق قنا لوبا ةقءاو

 نب آو ووك وكل وشو نلاروا لإ تس + تس .ايعني لن لولو ةيبسا هووكن وكل قاب كرار لنا ىلا تقلا كل لانس اج

 ْنِم ذخ) تي آب جرا« لت ةديشي تل ورظنك وكدادج <.انناج ى تلت ايبغم نارثل يقي «جسانناج ل تس دك
 سوقفازم يك رض( راني رار راج رارقم دبر وا 1( فوك نب نزلا ربك تررنتح) ضيا لوم لذات سهلا وسما
 ( نوقفانم )قا يكقدصرو# عراص ليأ ذس لوبا س1( ىراصنا لقبا ترضغح) ضخي#رمود كيارواءسداكايدابكس
 ( نوقف نمرنتلو) ناروا «ّلوملزان (خلا نوزملي نيذلا) تيآورنسآ قنا قغتسم ( قرص ل ملت ) ساق شابك

 نت ابي( تاقدص) ومنا رثىلاء كن اميا لبا داو يسد حس ىل د شوفو «<.ءادتبم (نسيذسلا) ب انناج بى

 اوس لا( كك ةيسد ضاادغهار) لاي كس نت لن تا قاناك وكول ناادوا لين تسرك( قيرتلك ) لن تداعب

 كح نائم اياثا قارن اكنلا ىف ثلا لن ةساثا قاذناكن ا( رند ) يول سال كس رك روز تنحمدو دج لاب

 كرا قفار كسا ع بازعلا اندرو ك كس نارواءبرمتكءادتبم ىهنم هللا رخسر :(دلربا#ة اذ قا

 اذ دكرافغتسا )تن ايار فذ بآءجسدايقفا كف دكني نس ركرافغتساوك قفز ب آ يورك تاي وركب لط لادم كيك وكول
 لك ركف اعموك وكول نلا بدرع تس متركا ( ىراخبلا هاور) ءايكرايقفا وكر افخنتسا نس لب ف اهكماي د رايقفا اك ( نسكن
 ك0 خخ ----0



 سجال خف كلامج ف ٠١ هراي هر ةَيَتلا ُةَرْرَس
 قراخب رواج ووصتم رك خايه ل رافغنتسا ترث حس ودع كس رتمرول كس كن فاوم ذكر ليت هلا لس ورك ت ساوند
 حس ىلا ل ةقاكعس درك ف اهس ووو وركز افغتتسا هداي زعتس هبترع تس لع ركل اتوب مولع رك عس ثيي دع ليا ل فير ش

 كل وركرافغتتسا يجرم دايز حس زتس لدلك سس دبع كش يب دح كى راهب جس دارم ضوصتو رع ( اكرم )كج ايككا بكر وا اتركه داي ذ

 ايلي تاكركترفغمس نادك ايكا دانيا هل د ذك «مهل رفغتست ْم ل مَا هل ترفغتسا هيلع ءاوس و هيفي بآ
 -ة- رف لك امنجر كل وقس اف ىلا تدشلا .ايكرفك تاس لوسر كس لادوادشلا فس لوبا مكتسمجو لوي دواس

 0 ل
 تكور ا لع حر الطصا كتمت شالا فك رود روفر م ب انك نة: عز 1( لمافم) ءنوقضنسلا : لوف
 « ل كل ف اب لدا ذا جومجررف قل صك قف. دج فالظرب كس ىلا لس لوكس كر ارق كمالسا تس ناب ذدج ليث

 عب سايد كيا سدت ةسايدود كذا كس لش« نراروس ياكم و بص« انتفان« اكرم تبسي ري ور مها ردلا ِتَفقَقت

 رارقا ىلا, ىتكنف نم ىلاج لير جاب رك ك حس راروسسرسود وك سانت: جوت فرط ىك عر ارو لا كراك جس لوم لو

 لك وورم نفانم ل نا ذ ك فالف بآج امجد رداخ حس مالسا حس هج لك دي لو رك انو لظاو ل مالسا تس
 لبحر أ ا )دارعت كك اقروكنفانمردا([.:«)وادعن
 < هيلاصتا ْنمروا رمال ا ضعب نم رواه.ءادتبم مهضعب « ضعب نهم هضعب : : لو
 قافنالا نع مالعرسفم فرط اس ل رمان ركدنب لش نيرتح انك س لكي لقت «سهيديا نوضبقب : لوف
 -< ايكو راغاركبكةعاطلا يف

 يو ذخا سرب نايس كك اري لوا« لؤ دارم كتل قش مز اا كس للا تس ناين ود تعاط اوكرش ًةتعاط اوك رت : ّيْلْوَق

 - لدار نرل مور نع مذا ياس لاك فرط لا تسب ناين لس لاب قرسددددا تم للقول

 عرس الكس جو كسور كف وز ادتب لش نيذلاك «٠ فاك لع هداشا لي سا ءنوقفانملا اهّيارمتنا : قوق

 د لم بسن لتس وو كفو ذهل كد

 -< باد لاوع ليبي مهضوخك : قوق

 - تاو ذرافكر واهس تف[ ةلحا حس سئتسسرورييشتدجتاسكس تادذ رافض ف نقف انم و

 .مهضوخك اًضوخم تضخ ىاي رد صم »ورواه فوذكف اضم لابي كيل ساعاكب ادت وج
 موةوارم لوم كريز وريز «ٌلومب كلا هدام كفإ ع ردصم (لاعتفا) «ءكافتيل © ةكفتؤم ب «تكفتؤملا : لوف

 - اهتم وداي مودنسمشاو ذكرعاكل م قبري لعاس كس رادرعرتي دج ء ليث لايتسب لول



 ٠١ هراب (هرَةَيوعلا ةَرْوَس 0 مسج ن0 جهخف لنج
 ههلدؤكس .ريقتتب اذ كاتيج انركت سر دوف طك مهملظيل هللا ناكامف رمتماكذاضا سا مهوبذكف :إْوَق
 - ثساجوج تسرد فطع

 جس » رع
 خجول

 :لون ناش

 تاجرد كس كح نال ترثآروا فاصوا كس لونمومدعب لس لا م اهما اكن اروا لاح اكل وقف انه لي تاي آملا

 جو" قي ب آج ركأ ب اطخ.وركدابج حس نوقفانمروارافكهل يا رف دم تس كب اطخوك قف ب آب اءانقنايباكيلاع

 هذ ىلافتدشلا دعب ك- لا[ حس قت اسكس نا فالخك تداع نبارك ياررفر كو يروا وكت قروي مترك
 نلادين انج« ء لإ تس. اهك يم ىلوجتروا« ليت تس اجرك بكتاب كيا مكس ب تداع كن اك امر ف ناي راوطا كس لوقف نم

 ا ءاي درك كذا فاص بمول قف ب آرب كى ا بج ل ان كك دار فاكر وادا انك ب ناش نتفق بآ نس سكول
 - لإ كس ناب ببس كة نير سفلي داب كس لوا لانك تأ

 :ببسالبي
 هي تروص لك اج لوم لذان ل دايك تبان نء هل دوروا تم اص نء دي وسن, لالج تبي هدوكنمك ايكابك

 اك ل ابك وقف نم ل كر نس وج لوذفاكتسإي تركي ع داب تمن كن يازمرب قوم كتر زف كلم

 لو تل قفل ركل ا ريبج لإن عر اوورلك 2 قلي سس لاير شلش هوغو كلش هس داي كس لوب اب س دامت نبك

 هع دل ةروا لو قودصمو قداسة راو كاك م ل ' ابك ذ_ةقلاقتةناقفت ست ءرماع لن تندم ري 3

 بي افاو رضاع لب تمدخ لكي آل الج بج « قدرك كوك ففي بآ عرالطا ىلا خس دقن ءر ماعدا ع دب لس

 مهللا ل اعدرو هت اهكتايبا فس سا ادلى اهك سنع اعددا جس انوجج نير ماعسكاي اك اكدوا كس تاي“
 ءامرف ل انبي ى غييسا ليث ساب لا قتلا اي كى ءاعد عدلا خس صو برماع «تلزنف “نيش ُكيبن ىلع لزنا

 - لوم ل زان تيب اهدا ن جانت

 كل نامي نادفي ذباب س لتر واهتم ىدع ني مساع ل !و نس كس تاب لاك سابك لوول

 :بيسارسور

 تس نلطصم لب مو رغ ند سالي ء قلوب لات لس داب كس ناقفانملا لتر ىلا نذل ادبك تمي بيدك يس ايئتابك
 كبيلك نيون بابك كى قيس ىلا ل داب م ةلاغ كراع ل قو كت ابدي تنفك ىبماو



 جا لاللج خف كلامج ٠١ ٠ هراي عر يوتا ةَرْوُس
 روارل ا نوصل لحكول نكس اليس روج تس داب. “ٌلذالا اهنم ّرعالا ٌّنج رخيل ةنيدملا ىلا انعجر ننل” كلك

 اكس هلاكو أراد تاذراد تارعرل تدي م“ ل فايموكاوت مه أي كرام” جس احاج ابك م ناي ز ىف ت# وكن كرك ىدت

 رج تاب يس لاك ايئتاعكم يروا ايدركر اكل اف اص يامر ف تفاي دو تس لا فس بسآ ئةو بس آ عرالطا كالا

 :برسارسم

 4 نوقفانهرب سات سدرك العدا ناهلسم قلوب مقا ك انقفقلف بآل ئرفسلس لاول لاب تمياود لييأ

 ريب قا ل ارك لث تنم بدخل يربك ن اح[ ترض دل ابكروا ياذا قطن بوض لحمة لع سبا هس هدر

 ؟ لابكتتتو لاوومك بك

 ل نا« لدي توماس كويت ةوزرغخ# لوقف نمدج ع فرط وشزاسنلاهراشايب خلا ١ولاذيرمل امب اومصسهو
 نابتج ل يناير مام بلا بج كتلك ونال ىبجاو يس لاو بتكجسايكن يبرر للا فس نثر صدلدقاو كس شاني
 سوم تسر زكا لامك كستقو ل تارك يكن نقف م نب وناخناحرذكس تد كايمرد كس لد ابي تسارع

 تءاركس قداورل ايد مكر ىلا مان نس بلآ قكوم عرالطا ىك اوكف ب[: ليد كيتي ست ذلك نقف أ
 اره مولعم لي زوار انا لج لج حب ردنا كس لاهكر يت سون امج نم فيل ذحدولارساي نم داما بآروا لبن اج لكأس

 راموكل واكس نارك تكل فرط كن لافي ذع ترضحرلك درر لن ع د1 كي ةسدم تس دئاب هس اعذ د آداب لنك

 كل د ناهي لكك تس فوخ لادوا كر ؤركوؤد تس آو 6 انتشاَكت غإ ذع حس ترودو ركب دريد مكس نادر اب

 ككل لاعبا روف لبن اج
3 

 :لزاس سود

 وكوت سس ةرواوك اهب قب تدي قمه سيموروك وقفانم كج ب ع ايكا يكل لش لسلس لسا اك

 2 1 ناس قوكرعدأ ىت لجل اق ايلركط_ سن ني آف سوبا ل ما ىك يجريها لكف# ل باورك ع ب تير

 هذ ركل وكدص اقتم نتج ليش اس درو يدك سيب يلط م, جاي دكر قتاش ناتي سك ىلا نب ثلا دبه ياني هر!
 رافكك جس تيادب منا يأ لن ىذا آكس رولر ؟اوم لانك صاح وكن ا ىتكرصقم كي حس ب نا لت كل ك-

 ىالسار يثإ ك لااامت كرورض اناج ايووك ونال م كتاوت قتروادركداهنج تس نلابزروار اول سس نيقفنمو
 وكل ورادقروا لوقف انهردتا خي اوج تع امجب لوكءامت نسا جاعكر سيف وفك سس بايسا ىف وردنا كس طاطخاو لزنتوكرشاعم
 رغآآلاب دوا لاوز ّلالخا لوم تاج تس اهثب لج نابت آدهتاسك اظفحتروا تزرع ين اسولي كل عب لستر ولوج لك يوري
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 ٠١ هراي هروَبْوُملا ٌةَرْوَس لل موا ججضف كلاكَمَج
 2ك مارت سابو ساوج هسابدج دو قف انمدوا اساكن وعاط لاحاكق افن قمر لبتخإ سلم رايي وو تس ىئان لاك

 اكس قرورش ازيا الا لب ورطخكس توما دابآى روبي وكانيد عتوم اكخ رج كلج تس ىداز اوك اكس اترمي
 - كس اجايدركك لتي ا لكلاب ح_ نيصل ا كس ركل داعم اك قفتيت اسكس هوك

 ت ل تابصقلس بعدي م لكي ح تر ىك قت أ هلضف نم هلوسرو هللا هنغا نأ الإ اومقن امو
 ناب داققفاقفي ب آب جب ردت كرد تيه ضان لوك ظاحلك- ناجي لا. دين كس جررزثروا لارا ءامتر بصق ىف ومخممدليأ
 مامتدبتق طسوتم ردنا كس لاس وف ومآ قايد للا ذ لش تارطقوك يآ نيس كيو دجتاسس اك آف س راصناروا كك ل فيررثت
 مئانغ تاح ف حس فرطرب ردا تك نم باكا روا نايا كس تردطل ساكت اكس حرر زنو لوا ىتو ءايك نب تنطلسلا راد اكب سرع

 رمى راه دك ساب دالد مشي ىلوك قنانم ىلا وفا« سس رب حررط لك ثراب برهشاى كرس للا تاكرب كت سداهتروا

 نارحا متل ايكيا رفوطروطبلكي «م نيم يتم تور كاس شن شاداي كروصق ا ايكر صخب اراب
 و تكد توادع ساب كس ونه نارحا ومب لومار

 رتل قا كس دنج ى اكتب ة ةققفف ىف بج ب وما ل ةوزغ « نينهؤملا نم نيعوطملا نوزملسي نيذلا
 هي نا نس نوكذل نا لكلا ةييسد رك اج عذب كنس نام للا يصب ركب حر كي ركل وردت نم نعرا داب ساب سب
 مم ذب قلاطمك تح 0

 وكر كش اكث يبب اكل دي يس ادواانيا(هريغو ليا الشم ) نااهلسم بهي رن لوكركاوا تس 6: مازلا كراك ايدي ساق اتركي

 ى ذي واكل ي ذاد آرب ساري ارك طر كال ىتوروا امرك صاح لي روج كبس رك رووزم تحرج تار ايامك ثم لي لوم
 يل, ن ئشاربع 1 قىر ذك يحسد هدايزوكبرب قادت كاوتتب ل اج كس عر هلق كس موس سس لك ىلا ك

 ةسسوءرضاع للي تسد انف يندقفن ب آت نال صلو رثدا ربك بذا ربك غب كس ساايكم لاقت اكن دقفانملا سر
 يآ كش ساوخرو لس لوبن | هركت مانع تاس لد ةرازيلاكشس ب تا ترك اكيآك 4-4 لي نألروا

 رانك ض كرا بآ ايكدطلا لوسر ايايكض رعرارصاب نر معررطح تكس و برايت قت كسا بآل بن اعذب هذانج زان كانلا كت

 ما يكب سو ياني كتر ارول ءجس تركك تب بسيي لكنا ب رك اكيركايايادج اح نبت اع ذي هرئانج
 ورك اح ذي ذامن افقي ب آبسج رثآ ايلات للان ىلع ذك[ حسرفخم امد لن نقتل نو ني قرب سا ذس بق
 -ايكايد لورعس اه ذي اوكي آت اكدندادخ ”عسارواريروا لوب لذان تع لكس ىت

 نلاك يس ىدعرالطا كل اوك انقفقنَي يآ ىلاقترثلا لس تيبآل ا خلا هل رفغتست الوارمهل رفغتسإ

 مك ب شلال سا ذكرب كول كا هدصواكثلا اك دءدن تررفغم كوكو امسي ادوا<اومب.يرفكد تان اكن وقفازم

 ءاكهس ركش فاعموكن اادخ ب ولك لي ركراقخنتسا قي جرعزتس ةليكن ا بآر كاذبا« اج كت فخم اعد كيك ا

 كح بالريخب لس رك فكه تاس لوسر ردا ادخوج كل كس لاك دنس نوم دنمدوس ل شب نقيس نور اكنك ةقرافغتتسا_لكلحا

 ب رورو ت7 7



 مم

 سه 005ج خف نزلا لل ٠١ هراي هر هَل ُةَرْوُس
 - اًكياج ايكروبجب ب وكل ودنز دس كاددواا يكرم

 هس ىلاقتدلا لى وم مولعم تاب يوك فقل ترضخ [س ج1 تس رف لت تي سا سابع نب مقل دبخ مرح
 ا وركرافغنتسا كليك ن لا هواي زهحس داب رتم لم ايار فس بلآ قاس ايد دايتف كف لد روا ن# ركرافغتتسا ل قت نوقف نم

 ىلاختدشلا_لقلحا« ليث مارب لوفودانرك تروا انكر افغنتساك يا رفاوتاسس تن لاقتدفلابب سس وركفاعم لأ ريا

 < لن وتفانمةروعتيي لب كود ترفخم كك ذياب مولعم لاعاد تان نادك

 ترضخ ابك اواو ب كرما بيرق نيدثلا بكب حج كس كت ياود لن حس تخت اسكس دنس ليا سيرت نبا
 بايد اياررف ذس بآ ةلادب نع بابحابكغ سلا جس مانايكارت ايكمولخمعسس لا نس بآءاوءرضاح لب تمدغ كة
 بردا «ايانبي تاجر ايي اروا تك لس فير شدت اسكس لا يب آرجيروا حس دقلادبك نب دفلادبكم انا يت بساع مان اكن لاطيبش
 -لوب لذا تايب تذو لا لاير فر اد كتررفغمطس اوك اذ

 هواه فركوشا لزتَ دبى كلج بيز وتطير نم نلف
 ٌريلاِف داهجلا ىلا اوِْرَخت ال ًاورقتاَل ضب مش عب لاق ىلاًولقووطا ل يبس ملأ
 اؤفتحَت ان كلذ نوْملْغَي 9َنْوهفياكؤل ٍبنَحَلا رتب ابن نأ ىلؤآلاف كوبت نوح كَانَ
 رثآلا ٍةَفيِصب ملاح نع ريح 9و وناكامب ارح "ايش ةرخآلا ىف اوُكبيَلَو ايندلا ىف ٌالْيكاوَحْميل
 جرح َكْوذاَساَف نيقِفاَنْلا نم ةنيدملاب صلحت نم مهتم ةَطِاَط لل كوبت نم هدا در حجت
 وَرملوأدوعفلاِب يضرك اَودعىماوَعت نود مارحت مهن ىا لقَف ىرخأ ٍةوزغ ىلا كعم
 ىَّلْص ىئبنلا ل اًملو مسريغو ناَيْمصِلاَو ٍءاَسِيلا َنِب وْرْغْلا ٍنْع َنيِنَبْخَتملا هَنيِفِلْخْل عماد عفاف

 ةرايزوا نقدي بق لمَناَلَواَدباَتاَومهةِدحألَعْلَصالَو رن نبأ نإ ىلع ْملَسَو هيلع هللا
 امسي نادل يرام وأو مهلا ونا كلو نورها ى 6نوقيطمهواوامو هلو سرو للاب اورقل
 نأب أ نأ نارُقلا نِب ةفئاط ى ٌةروَسْتْلوتَذَو نورك ومهفلا عرخن َقفْيو اينذلاف
 اوين َوضره نول عنان ىدد وذ لوكنت ولورا جواك

 © َنوُهَقْفَيالمَوْمِهْولَف لعَعطَو بويبلا ىف وللا ءاسنلا ىا ٍةفلاخ ٌممج ِنِلاَوَخْل

 ةرخآلاو ايئذلا ىف ةٌتريَخْلا مهل كلو مه ضن ومهلاومأب اوذهاَج دعم اونمأَنْبذَلاَو لوسيل كَل ريخلا
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 ٠١ هراب رة روس 5 مهي كلل ج شف كلامج
 نيب فس لوباروا« لرد ابتج لم تساركس هللا تلاد نااج فيا هوك ى ر ذكر اوك ان تاب ب نيكاروا +2 وم شفي يسد

 هس تنته دايز تارك كوت كملت دربك سنا باول كل كسداهجب لي ركاب سسرسدد كيالي
 : 2 ردد كي ( تتارش لب هوزغ زل) ةتكتوك تقيق> لاهور 1 تك آن اك كف لكك د كسرت ذبل

 اكن ارما ةغيصب(ر مخ )ياكوم تلددب كل امئا كس نا انوزييدوا كح لي مور تبع لع ترزخآ نال نش ني انو نورس ذوق

 ناروا كال ساد( ربك )2 كركي شدي وج نامروكب لوقفازم لا تتلو وكيسآثلارأ 11 لب برت كتللاع

 دجتاس سره كة كحد بانل سآ كب لط تاجا كت كرش هجتاضس بآن هدزغ سرد اى لوكس لي

 هتك با يكد شيب وات ردبج برم لب فس مقدس لزب ىلا حس نان كل لاب تميعم رهن دال تلح لت يو ىلع
 يول تاج ىصي هذانج ذامغرب ىلأ نء ( شادبك ) ذ_.ةيقاقي بآبحج رواج وثبت نكس قت ريو نادي ناقزو# ىلاو سر

 مرق كا كس كس تدايذاي نأ رولان ذب هن ذرب متو زانج ذامناك ا قاسم لوكس لي نادت آروا ءلوم لان تبآ

 لأب كس نالرواء ليث رم لبي قيرفكت ل احروا بس ايكرفكد تاس كس لوس كس لاروارثلا ذ# لولو نا انوبب سرع تسمى

 بازع لي ايد تهل رذ كس (دالواو لاب لا ) وكن اكس اكيركهداراشلا لات لع بجتكي آ ( ترثكى ) دالداددا

 قال نامياري دثلاكاوم ل اناكن ومما صح لوكاكن آر ق ىن بج وا« لوم اكو وردك ملي ىلاح ا لين اج كن لادوا سد

 فنيش لب (هوزرغ) تاي آى و كح لساو تردقموج سلب نادك مكي د نس بآ ورلد ابتج تاس كس لوسر كس لاروا

 نمر لاشي لم لويلاو تنجم ك ل لوكول نا. اهاذكر فاعم تس تكرش ىدابتب صحن هل ذ# كب لطت زاب كبش

 هو كلج ايكاي دكا يجني بولقاكس نااروا «لث دفين لش لوك لضروكهو تس عك ةفلاخ « فلا ودخ ءايكدنيب
 نلامد نااح ىئب اروا سس ال ناميادجتاس كس بآوج ذس كو ناروا ذس لوسر فالخرب ك- للا تفكب لت وكتاب كرين هوت

 جلا كس كس نا ةدألا ل لساو ذساي رالف قدروا لو كس كس قت نلا ناي الجب راس لم تر اروا ايندايكدابتج حس

 -.يلايماكن الامس يكس ل ردشيمج هو لش نا ل كت دمببب لير تل نلت ل كس دار ات راب

 لفتت يت كوم
 زوجت كي ءاي دركي ولى فيلخت« لول سد: ذوب كج ء بس نركز اي لوغنم ( ليتشت) َنفْلَحُملا + لوف
 -2 كك سئمارعهتفقننب 1آحوم كقاقنروا قرناس | للي كاوبت ةوزغوج لج دارم قد آهرابهد لابي «انيد

 ! هتفلاخمل اوُدَعَق ىا < بوعنس بي ىذه: ل لوتخم قي فلخ ُةَقْلخ ىا هللا لوسر ٌفلخ : لوف
 اوفّلخست ىا ب_(نكسوم بوصنموكس_رجو كردقم ل ثنوا«هل نيفلاسخسه ىا جن بون سس رو كوم لاح
 قلاتك/ طاقتك كريس م الع هّللا لوسر دعب ىاومب يب وصننتس_ جو كت يفر ظل س :ئاج ىكييروا هللا لوسر فالخ



 هج 077 سضفاتنللاجج لي اراب قر لزق رزق
0 

 -فرظا ده ىتررص دعقم لايدركءراشا لا مهدوعقب : قْلوَق
 < لوعفمال اوهرك ءاردهاجُي نأ ردا جي توفلخملا َحِرَق فطعاك اوُدهاجُي نا اوهرك و :نلوَق
 -< فوذهل + با# اكول ياوفّلخت ام اوفلخت اه نق

 ام يوب زرلاقو فول اعط وجب ءالاسماب ,مهلاح نع بخ :ّنْلوَق
 -ا 6( تبب) كح ضف لات لاكج انت: معا سجس او+ لاس فيس
 -[ركرتك كحض كن ب دوصتقنابيدربثأىكت لاح لكن ا تن سرت لش ماركس يبا ١ اج

 يان رتل ع سد ارم تروس رول حس تدوم ابيب كج هداشا فرط كت اب لاري نآر فلا نم ةفئاط : َقَلْوَق

 # نإ لاو اوفو مكس لاروا ىدول لبي لات دار صح

25 000000 

 ججِئفويِشَت

 : ِت ايآذ ار

 ترن وقفانم نا يكل اهي« بسب لج للسكن ايب ك- تالاحكسوقفانمعتس يدا « َتَوُفْلخمْلا حرف
 مار كافالي بآتبو كى رنم لسروا قاف ةيسادوجوإب ك- ذو ماعرف ب كوت وزعت س اكداجن اكان
 وكنا ذهل بآ اه تزاجا لك فس ومن هوز يرش كن ايي رارطعا وعبروا كس سد لاو زف يرش

 دش ”” 7بلس ايكيد ثاكعسس تسربف لكي دباج م اناكن اكس ىتداج لانس قريد ييوكن لا لابي« قريد كت زاجا
 -2 سكود ليش هوغو

 نو ذ.نلاتقاطلك متت ىكوبعسم الع. لو ةلعوم ىاكسدعب دوا كو لاهي نت “فال الفل « هللا ل وسر ٌفالخ

 لو سدوم شفني اج هرعت حس بآدعب ذاب ذه .يداهج قفز بآل ولي دكاوع ب بلطم اكل اء ل كس

 -لالتاب كى يخ تتقيد

 بسد كيت سمكس كت فلاخ فق مثلا لوسر كول يك و دم كاس تلاع كس فاض لاهي سرد
 تاو ورغم لك شو نكس ورك كرم تسي ركربك “رحل ىف او رفضت ال” ول ورسو دللي كي شئ وتدو خفر صروا

 ٌدَشامنهجران لَ” كايدرر تنرعمى افقي ب آب ادجاكتاباكن لا ذس-ىلاخت نق: امقاد# لناس ذكس- دكر يدش تاغ
 قدابآلادبا كمان لش تل كس بساكك كن حس لادوا ل جديد ل كى تقو لا بيضرب ين رح

 رخ قومي لكلام لؤ جس رانم لايشفي دب يسد كي ا سا

 ردي وو سجل



 ٠١ هراب (ةزةّيوّتلاةَرْوُس 9 هج كلج سشف كلامج
 جنركا  ىركى ذو ردنج دهر ؤ كح رازعا ل وجتروا قونصم خس اك _وروسن [كس ناخب جس لايك تشع دوا هانم

 كا ىايند ست قيقت لوك ملباقم كس ىركىمنةران كى رك ايند« لاكمال ريوا نسا ىركك ناشي ةقك قت

 < قا هان: كى غيذدد او

 لج لتبزوا حدو كراع قت نبت سف نم ىت بس عن نا تس سم لنك يرش كولوج لب كلوب ةوزغ
 روا أمت ايلاءرف كل وبقولرارذعا ك نادعإ كس ذ- ؟ل باو ذ__ةقفقفَي ترضخت آروا لحس ومب لب يرش رك رك اوفو زورم ا

 1 -اكيآورسس آر ذاك ج قولا .رفل وق نكن لا ىكتذ_ىلاتفلاروا ىو ىك تسلب كل فو جيو وضخ

 سن متاح ىلا نبا رييضأو سمعان ى وتل يا كن وقفانما كاتو: مولتم سس مههنم ةفئاط ىلا هّللا كَعَجو نإبف
 ىلا سن راخب تس لوم لزان تيبآيي لن نقع نر تور اب فرصوارمت كن وقف انه نارك لاق قادت اعتمر

 ترض [ت ذو ل ىبباو ترفساس كاوبتك سب لاح اكنلا لين لقيتاوروج حس هلادبكن بد باج لع لس يروا كلام نب

 يب تررط>[ايك ضرع # باح ااي كس كرفس # لوكذلروادج يكن صاح باف تو كيم كل نوكد اختل كاسر في ذة
 لوثي دع نا توم كيرشرورط ل ير غس للا هود و كس كس هر ليدي نس ببساس قروي كالو ورك يامر بلآ ؟ركوك

 كح لاف انمبسو وم لل يرش لم لوبد وج كس لو« دان كرو كتاب للا

 توم كل ولسنا يل نب هثلادبق تي آي يكس تب امتلاب ب سقي شهي احا خلا تاممهنم ٍدحا ىلع ٌلصتالَو

 كلا نكد ثلا دبع باك س تبغ ىكت اب ب حس تيياور كن ديرو« لوم لان قلختب لس نع ذر انج زاننري ىازوا
 ك-اقفقفف ب آء تب ليم زانج زان كق فانه ى لذ بآدعإ ك- لا« لوم لان تيب يدحإ كس نحر ءىتب هانج ذامغ
 ةقاةكاةاقاظر عتررطحزين ذك لاش لب نفك سا كرايم نمار جنياروا نح ذب زارف كو زانج كس لولس نبا ىلا ند ثلا دبع

 -< ئبرزل ع قار ليصفاكن_رك عرار صاب كس

 :تاباوج كس ناروا تالاوسرنج قلت هروك نر عقاو

 ءامتاتاجاتامرادرساك وقف نمدكب لبى بم فرصا متر جالك قافن اك كادت نفانهايلا كي ىلا نب ثلا دبع ناسا

 ! داير فاطع كل رابم يني كل كس نفك سار اوم ريانب كل ولسىزاينتا راك هقفقفي ترضخ ريت اسكس لا

 وجو لكنا ضخ -لك نلخيردب روا لا ومص لخروج از مج اص كس لا لوا إن تك وم ببسوو كس لا ضو

 بجي قو مكس دب ةوزغل هج لوقت اج ترطحتنياورب ل فيرشىراخيوج< انطسوم قكروا كيا ببسار سود ءايكا يبا كليك

 قاس لاري كدب كس ناك اعيد ذس با لع نا كل ابعاقب كافي بآ قت آكومرأفركرادرس يرقد
 هي نلدب كس ناد درك اك ى لاوس لا نب ثا دبكه دق ارو لكدج لابع ترط>#.اجايدانبيب ضي لكبر فراشات راحص



 ىضج الل جشفا كلان ٠١ ٠ هراي (ةْرِةَيرَّتلاةَرْرُس
 كح كس سلوا لدي اكن احا ىا كس للا «ايد انبي وك ايقي خيسا هس بآر كد عكا ىلأ ني هقلادبع ف يآ تسرد
 قرتم: طرف -!داررفاطعو امل ًنياذ_اةقفتين ترضخ

 زام لكن ف انموكي آف ىلاختدثلا لايك رع. تفاقفن ب آ 1 ةقلاقتةظاقفقر ع ترطح بج كي | ني
 عناح_ نح ذي زان كف انموك آد ختاس كس تحارص بي حس لا لوك ؟ابكريانبل كي جس ايامرف حنات نع ةيهذاانج
 مهلرفغتسا تيادقلام كت روسىا ذلة قاف باطخ ناريس اتوم مولتض راب ءايك ا يك بأ

 الرف فس يآدكب ءقورارقتعن امد لوكس للا ذقت يآ فام نوم اكتعن اكسس مهل رفضت سالو ا
 -< اهكايددايتغ اه لي تي اك

 ب سف هدي دقلة اكتسك رجا كي دوا هسانيد قترايتفا موبفم رب الغ اكتسي ةظئافلا تقيقتر دك سيب اج

 رافغتتسا بيرم قت ىقكيآواوخ كوم دول ترفخم كن فانمدل كدي مدهفم رب ان اكل نجس كس كس فس كن ايب تكمل

 -ايك كور سراففتنساوكي آد تاس تحارص مب ها ناي يي

 باعلان ب ئرقو َنِرْوذغَملا ىنعمب َنوُرَِمُْملا ىا لاَذلا ىف لصالا ىف ٍءاتلا اعذب َنُرْؤَحمْلااَجَو
 لوول يدك نَا َدحَفَف مهل نِذاَف ْمِسِرْدُعل دوعقلا ىف صَل ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ىلا
 ميل باعه اورفكَنرِدْلاَبْيِصِيس رادتعإلل جملا نَع باَرغآلا ىتِفاَنُت نم ناسياالا ٍءاعْؤا ىف
 دابجلا ىف َنوقِاَمَنودجِلَل للم ىنسّرلاو ىنغلاك ىطملا لال عويصداك ءاططلا لكني
 ٍةعاطلاو ٍطيبغتلاو باجرإلا مدعب مِسِدْوعُق لاح ىف اهلْوصسو هلي اوحصت اذ هع يلختلا ىف نإ جرح
 ىف ةعسوتلا ىف مهب ُهميِحَّس مهل ٌرْوُفَعَمْللاَو ةذخاؤملاب قيرط ْلْيِبَسِْم كلذب َنيِيحمْلا لعام

 نرقُم وني ليقو راصنالا نم ٌةعبس مبو وزخلا ىلا كعس مما كوتا ادَنْولاىَلَع الو كذ
 نايبدل نم ليسن َضِيِقَيمَفيَعأَو اوفرسعتا ىأ اًذإ باج ولون لاح ٌءلومكلِمحامْدِحلآلَتْلُ
 فختلا ىف َكيونِواَتْيَنيِؤلا لعلي دابجلا ىف نوفي اماودَجلا لج ايزح حملا

 7 د هديل 9
 كح ملم اغدا لش لاذوكء اج لش لس «د ةيدب كس برع لاي كس فقتي بآ لاو ذكر ع سرا : م

 نادك ات ب ايكاس ذي كن و رذتعم لش تءارق ل يارواء < نيروذعم لش تن( نورذتعمروا) لب نْوُرِدَئْعُم قب
 هلع نينو ةبدوا ء كى ديد تاجاوكن ا انج تسد كرذعاس نا ةساج ل تذاجا لتس فج( شقي
 ( 2 آد قكذ_ ركع تن ) كك طب كس ذكر طع لوو كبي ذلك وسر كل ساروادثبا لع نامي ساو فس لونج
 يبس 7ٍ97ٍ 7بلس



 ٠١ هراي ىرقَبرَتل ةَرْوُس ا عمو كال جس غف كل انَمَج
 8 اياروا دنا الشم هب سوضتير مروا تس ذوب الشم لوروزكروا اكدت قتال بارع كاتدردوكن لا اهكرغك #س لوكول نب تس لبي نا

 كس لوسر كس لاروادثلا كولي ليطرشب لو انك وك لن ف ايجر تكي دابتج وج ترسم جر كدابتج وكن ري لوك نادي

 كل لي تعاطاروا سيوررش حس دابنج وكل وكولدوا لب ركت كادر دقق لم تروص نجر وفي (م كل ) نتي لتر وخر يقاس

 <حالاو ذسركف اهم وكن ا دثلار وا ( لو خا وم ) ع لوا لكم ازا لوك دجو كبس ركب للا بي لور اكوكنلا « لد
 لاي كس بآوج توم ليكم مالا وكبر لوكول نلا حررط كاس الاو فس كتر هب نار يو تسعسووكنلا لبي لماع لا

 كح نر لكج_ايكاهكردا تح كراصنا تاسددددا لس لهدف تاس تيس ليث مك لاي داوسك لا بآ كنس 1

 لبباو ا روج )وول < لاحم كوتا ءٌتُلُقروا لب لل ايزاوس لاي رتل دب/كت سنا ذب آش لوا

 ملم( تمعسو )هو لنا ملأ ذباكتاب لما لصئاروا يام نم كح ىراجوس آت وم 1 لكن اركي لام لع

 تساوثرد 1 غب ركب حبآ ري ل رادلا, وج < ب وكول نا مالا بلا لي اركررخ دارج وسب

 ابا كحاب ىداكر مري لولو كس نلا د دثلارواء جس ايكد يي انوم لاش لم لويماو تيت أ فس لوبن« لن سك

 5 ا

 ل را وتو لل 10 دب يي :مْلوَق

 ءروزعم لع تقيقتلس لوم نس لا تنفو لاء تس لاعنفاب اب َنورَذسَعسُم لايدرك راش ركاب نور ذستعسُم

 قرعتمريف لاهي لكالاع جس توم ىرعتم ليخفب ب كبر لوا لوم صقمود كس نيس درار قس لاعتفا باب وكن ورد عسملا
 سس لا ذوكلاذركل دب ت.لاذالم ات لاس تا لاعتفا بإب َنْورذسَعسم كسب لسا ع اكب راو ساو: لاهتسا

 رم اطر ا دوج, يب نحل ( ليفت ردع لايك عفا كي شري سرسود-_<س لائازتا لوكب اا ذبلت ايكايدركم اغا

 نيذلاَد عفو” لمت آركذاكن ي روزعم خت“ نو رذتعمسلا واش لاه روزعم لبي تققيقتل_ او ذ# [لكالاح انك

 -هابرآل خلا "ويك

 #زجام«6 يال نك كس لاجسذوخاب حس هئاهو يىنهرلا : قلو

 انركت ععاشا كرت ارب لب لونموم انركى زوري دتقءان الي هاوفا ءفاحبرإ :

 ل ءاوحصن «فاجرالا م دعب

 -انحتر زاب ءانكور «طيبغتلا :

 د ةكوم تسرد كب ازباب فاجر اكن جي فاجرالا مدع فطعاكل ا؛ةعاطلاو :
 دق رمتب تاركا ايكوم ما ارتكا يازبا<لاعدجتأسكس ادق رز ح فاك كونا «دجاال كلف نك قاع :قلْوِف

 كك



 مهجة ج ضف ثنا مج نان ٠١ هراي (هرِةَْوَلا ةَرْوُس
 - وب لب عل او اع

 تنبأ و ةيقص رد رجع
 وإن

 كيو نه ضني فالتخا نايسرد كس نيف يس داب كس نير زعم نا خلا با رعالا نم نورّذعملا َءاَجَو

 نوبنج قو مق رسود لع نااء كل صاح تدذاجا كسك يرع # وب ذ# لونج تخ لارعا هد او نجس دود تريب

 ودك نيم يوك م تبي حررط لا ءسداتيت رواء لانا تمرورض كك 1# ير طع رك[ لي تمدغ كب آس

 هسردروا* لو دارمووركن ووو قب مهنم رواء لو لاش ل وفود لش ريكو ىكريلا ٌباذعر واه هركذ اكل وعول

 رداء قناه تاجا كك فرع لوقعمو# سونج كدارم نارلسم ( ودب )نري داب سف وُرلَعُم ل _نيرش'

 نو قتل رقم دوا جس ايكاي درك نم لم لا ذوكل اذه كل اذاكر احاحت َنْورِذَْعُم لم لسا ليمان نا ُنوٌوَبَعُم
 دعت دعي هس كذاك ومو ركود لن تيب آروا جس هركذت كن نم ل دمت هكا كس تميس رايقتا ىلا «الاو تكسر رع قو

 قرخآ كس تروا د كيث كس طر زعريفبوجاكن نم نلا لش سرسوددوا كت رع قا لاب كس نتن اكل وفاهلسمئلا لي

 و كل كس هد ركود كاد عسديكووج لص

 :كخ نول او ذك ايبرزعيب

 روادسا ىنب ليبق كولي الايك لوضع ايتن ايكرذع # لوهنج هت كول ناوكه ورك س فالتخا ليي تاب لا اكان بيرس

 باج لدي ل كت دقشمو تنب ى دب لمآ هس نت لو لايعو لبا دامك قا يكر طب نس لوبن كول نافطغ

 هذ وبنات كولر كل دهتق لس لي بر ماركس ايكن اهب خس نير سف تروا ديد تاجا كف سايت دب تحك يمت
 دكا ٌقيومروا كس كدت دام ل بكا جومووزفكيرشروا لطرق اساس بآمتركا دك وكت اب يك[ اظفقفف بآ

 ترش اء كس لب ام ل ركش سول لاب بسروا كس ليدرلداب ب لن عك رام رك و ةب هس لس. ىف ليقروا 0

 راف ليبق لكم اهكفس نير سف ثبروا«جس كر سئ تمدورض قرابه يل رة ادغرش ل يار فس سوكدل نا ذقت

 كس ركن ايي رذع ل _وججل ولفت ل نات تب ليق دنج لدي ب فارطا كس ب لق ادق ابك لوك انج

 ايد ليت ساكمالس ركل بج هو زرغ لادوات سرور لش لور حك نيس تكس ناي دزطعريخإ برا

 :لونناش

 تاور لكتمب ان نبيذ لعب لك نبه اغسروا متاح ىلا ن باريت خيلا ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سْيَل

 كس دع لوقتم كلب وج كولر ادلام دوا تسردنتوانا للجسد ب لصاعاك اس ايكا يكن ايي لوف نلاشوجاكتءايآنلا تس

 ءاوهوتوزو



 ٠١ هراب (هروَبَتلا ةَرْوُس رع مسج 0 جهشفزملانَبَج
 راهب تشب ل اونا اظديدما كل اهدار لوكول نا ليم تاي آه وكن بج هنن سس »+ لاو وز كيش

 قاف ترضخ رواء كسك ت شاورب جرم اكداردا ذروا ىراوسل نق ليي سانتا لاي كس نترك, اوص سلفي ارو

 كس نولستكن ارق ليو لد لش ديعوروا لفلم كلل مديرك هسا تاو

 _.اقفاقي ترضخ[ نتج لإن دوجوم تأ ور كد شادبك نب باج لع ملس يروا كل 0<
 لوبا جس يكس فس مت سادت ل جتا دام ايدك ماكر لك تيب ليدي م قت سس راع تس تنم ايف

 كس للاقتدفلا س ني روزعم با كك آل داس دامب هو بسك رزعركغ لحا جس ايكه سار تو يوك كن

 دثاتاب ىلا كداسف لوك كى د آر وزعم اك حررط ساكس ىداكل طر شن كيا جت اسكس ساركب جس لاما شرس
 هس لاو اخر كن إي دوووم مولخشس لش اك

 :لوزن ناش

 سانيو مولحم لو زن نئا شوج اكتبي 1اس تياور كى وعش ومالا لن راغب تأ ٠ كوتا ام اَذِإ نيذّلا ىلع الَو

 هس بآددا سوء ضاع لإ تمدغاك افاق ترضخ ديت رسكس سلو ديهق ني ىرعشا ومولاي لاح اك ا

 راكتاركا امك تحس ةيسد قداس باك نعت بو يناكتو لق تساقن لإ ىراوس2_ كس دابج تكرش

 اقفقلف بآل نتس٠«ك ظل لبباوركوم للام لارج لدب دوا لايك واسس نااروا ىرعشا ومالا عس جو لاايدرك
 كنوا توليب بحب « مس ايرف تي انعوكن ا ثنواطجج واي الب جادوكل وكول نلا نس يآ 3: عكس [ث نواحي كس تسمي اء لاي كس

 جسام لالدداي ملبس لي يلو ء وكر سي 50 8344 ب آدياش كاب آل ايخ لش تساروكن ا نكس لع باول

 دوا لوب احاعكم بج ل ءاكري د ىراوس# ثلا ليك اج ارفف بآ ة لادا مكب آردا ةسآل باو كالي جنان

 - لو نيل كول اكل ا ليث رك هدافكا 6م ل روع ماك وكلا ارتب تس ماكاو وري ماكل

 (ريسافتلا ئسحا)

 :ةغالب

 ىنطعا ىاىنلمحا « لي درك اظتنااكىراوسل كس ناب آكل و قتل لا لن هدداخ َرُهَلسحَتِل

 اج .ةبكرا اًرهظ

 < ايدانيوس 1 بيوك تلت سار كس سا حس اهعمد ضيفي < عهدا نزرطي « عمدلا نم ضيفت م هيي

 + ليثع ْلدع ديزد

 ل



ّ 

- 

 سجايا ضف ١١ .٠ هراي (ةرةَيوتلا ُةَرْوُس

 ,روزعم, فوض ذوب« ياججاهقرك ذاك وكول نا لم تايآ ريدا خلا كنونذأتْسَي نْيِذَلا ىلع ٌليبَسلا امن

 فولي دكا يامر فري رك رار قرو زعموك وكول ناو « تس لحم جب سئل يرش لبي كات وز بيسك نحوه سافماي ير
 كس اادوجواب ك سوم دتتطوروا كس تح دج نم كولو لما دكس لزرع لص كاسر ف لب لوتت[نلا لكل اق كس شن رع

 جسر كيت لعب لوم كرك دوج يت اسك وسد

 رك 2539 بنق رعد ى كلر عياَدإ سم م كتلي
 ثعبلاب نودع لوس وركلمَعمللاىريَسَو مكل كلاوحأب انربخا ىا 2 راسو مكرابحل نما انآَيَتْدَق ع
 رسلان هللايَنوشلحَيس هيلع رغبدجب هنت رب هللا ىل َةَداهّشلاَو يعلو

 ئْمتعاَوْضعَأَف ةبتاعملا كرشب تلا بفلختلا يف َنُرْوْذْعَم مهنأ كوبت نم مهل مث اس

 اوصل 0 نولي نوفا رج مهموم مهيطاب كبخل رده سحرا

 نلادخم عسب مكاضر م عفني الو مبنع ىل ©َنْيِقِسْلامَوَصْلا نعطي ضربا ا هلداَنِإَ مهعوصرتْنِإَف

 عامس نع ميدعُبو مهعابط ظلغو مهئانججسل ندملا لبأ أ نم اقاَِن وشك ده ودبلا لبا بعل

 عئارشلاو ماكحالا نم لول ع ا َلَرنأَاَم ددحاوَملعَي نآب ىأ أ ىلزأ ردح ٌرَدَجَأَو نآرقلا

 ةمارش َرْعَم هللا ليبس ىف ٌّقْفْنُياَم خي 4 دِخَّفْيْنَم بارا نمو 0

 رئاود ريو ٌدلاَمككحِي رظنني ضيركيَو نافطغو ٍدس أني مو اًفوخ ْقِفْني لب هباوث اوجزي ال هّنآل اًارسُحو
 مهيلع ُكالبملاو ُباذعلا ٌرودي ىا حتفلاو مضلاب وولاة َمَهمْلَع صلختيف مكيلع بلقني نا نامزلا

 رخال موُيلاو هذلاب َنِصْوُتّنم بارعألا َنِصَو مب ,داعفاب يلع هدابع لاوتق ال وس مكيلعال

 ٍتاوعد ٍتوَكَص يل ةيس ولان فنار ليس ين قوام دعت 0

 ايقْمْحَي قهللارم ليس ِهَدْنع مصل اهنوكسو ٍءارلا مضب برق مهتقفن ىا اهنا مهل لوسيل

 مهب فديت هتعاط ٍلبال ةوُفَع هللا هيج

 . دلل هد
 راذنا كس (عررط ررط) كس هاج هد كت هدو كس لي اج لاي كس نلاركث ول حس هوز بآب جب : مهي

 تالاعهس ءاهتلماف اقتل ليرد رابلا لربك تاب قراهم درلد حابب ايدك  آ (رك) سرك

 ىلا م دعب ل ثعب هج دوك طا راهق ل وس اك اروارقلا باء ىديدربت كت الاعهسداببت تن لإ سدا

 سد ةس راهب ايل مثل كيداتب لم ووروا فرط ىلا يشي الاد خ_ اجرب اطرد هديشول جك ءاج انو فرط ت اذ
 جيبي ب هاج مركز جساس



 ١١ هراي (هرةَبْوَلا ةَْوُس د مو لال ج خف كنلانَبَج
 لس اوك يم اكثلا تاس راببتةو قالك ةاج لاي كس نااركش سول حس كوت بسحب با اكسس دوك دوءاذزج كج

 )ول ىتركرطظيفرصسس نا موو كرت فرصبسس ناك كك ركض رانراهنا مقكان كت وزعم ل تجسد كتب تك
 كح ناييدوا<ب من ناك اكنلا ردا « لذ سوو تسجد كن لعاب ثبخ تي نيو منك كلاب كولو ( ارك تك تس نا

 تحس لوأول نسف دل وف ءاج ىماوم تار نا متركا جم تار حس نا مكانك لبن اهكم كل ساب ساس كل اغا

 قئافنورفك د ب( ني لارا كس د لن دماف وكل م كود وم كب ضنا دخ ىدنم ضد ىراهبةةسس نا نتن اكدج لانكناد
 توم تطودإيز كس لول شتسبني حسو كف سوم رود تتح كس نآرقروا ناك تديبطىباروا قلق تمدانق باش
 ل كس لزان ب لوسر خيا دس هثلاوج لوم دن فقاو تس( م61) دودع نا هول لايق نير ق تب تاب ب دوا ء ل

 ناو ةينلاروا جس تملكاب ليل ماعم ك- تعنص يا وهتاسس كس ناروا فنقاو حس قولى هللادوا «تس ارو ماكح ا( نثن)

 ليما كب ا كس لا ووك غلا له تكن ناصقفنروا نام جوك ا لإ تسرك جرف ل ب تار كس هطلاوج كل ب كيرا ضن لب

 ئشس لب تب_ ررظتك تقفو دب كل تاهتوودوا « لت نافطغروا ساو: هوروا ل سكى رز مجو كرب تكد

 هي ىت نا توا رب« لب جاي اراكطجب ( حس ذ كج ررخ )هو قل ذب ثم ( جتا ريكب اسم )ريو دات امن اكم ايا شك
 لود خس هلاروا هوا داهتتكدن كه يده نلا تكالبر وا باذع زن دجتاسك قروض (ءوسّسلا) الاد سي
 تتكسر ناميارب ترخآم ل وار دفلاوج ل قبب ا نمش داب ضثبروا حس الاو خس اج وكل معاكس نا دوا الاو لح وكل ناب ّك

 لي تنجب اقيارورض لاو ا تصر بج ومكتب كيد زن كسلا كك نا انرك ررغي اكن اوحتر داب « لن كس اني مليسو

 -<سالاو سكري كا( روا) الاد ذر كف اعما ذي وكت ععاط للا ىلاتدقلا«اكعس كل فاد

 كس تالاعرخآ - نيقنانمسرلمب سا ذ_ ىلاقتدشلا < .فناتسرل مت ب هيلا تعجر اذإم كيلا َكْوُردَيعِي :َّيْوَق
 هك لق لاهي« ليكن ايبهدرابرازطعا هوو كوم تاقالم ىراهتيسس لوقفانم بج كس لامر ف لوك بي لب داب

 باوسا ستكر يمركاروا قكملال اًميظعتو اًارتحا حتر بك جس قبر باظدك اريج و ىت قف ثلا لوركا ب طا
 000 هرب فيصل لجان باطخة أل وقدام لود

 بول از مال لس كل كايدركمراشا مكقدصن : : قوق

 باثورجال سال 2 نس اكرباظي يوكل وفن تير لمع نايسردروا جيلا نفا فل اكوا هلوسرر :ّنِلْوَق

 -ح تالا نتتييور قلت« ب اقعورجز
 ب

 هازشجي مزمن



 عجل جسخفاكنللانَج م ١١ هراي (ةر بتل ُةَرْرُس
 لابي وافل و تلولل_اوغل_ دبل عب رع خلع اج لبثت كبري جس را تسدوصبا يتمم «باارغالأ : قوق
 -نز تكول ابي د اياك ى بارعأ « «بارعآر وأ“ "قرشا

 متو ملم ىلك واق «ءافج : :ملوق
 - ب اتم شاي ثمداوت نا. زا رماودء تبيبصمب الب نكي عمتى ةّرئاد «رئاودلا : لوف

 ا

 حجج وافل

 :تابآابل ر

 دع وب لم ؤ كرع »ب لكس وم راوانروا سفم إي ن رورزوم تقيقحرو وج انقركذ اكن وكول نا لعب تءايآ ريدا

 نال شرم صار[ ياررف لع لوي نا« لي ليث ز رم لب قويا ياس رف ىلاعتاركيدارقرو عمك وكول نا«
 -_- روثسب ركدوعجتوك ل وسر كسلا ل ل ومنا ولو تسر رتر وانتو ددوج واب وج لإ كولو

 :لم نعال نيف
 هس لوج# لوو ت سن نلا كي « لين لام رف نايب ليصتت كنا وم تركك ا نيل لن تاي دن

 كاندرد لح كس نا سلا وا لكك ار سس نلارثلا لايام رف لب داي ك ناك د ذع ل وجت الفال ترضخ

 ءانت الد دناب حس نوتساس قو رهصإلو و سوم تس كف ارتكا كروصتف نسا نس نورك هو سرمود«جساعكرركر ايت باذغ

 كس ه#قف بآدعب ف ال ففيرشت لاو ني بك ترضخ آن لوبن تس كولو رسمت كوم لوقت دلج ب نكن

 نواه ملي لش تاي آن لاء لوم لوتقدعب اود فس بق ىكن ا ءاشا تبتر ذعانوج لوكروايكر ارق ايساكروصت يس ورب ور
 - يامر آر كذاك ومكر فود قاب < كذاك

 مف اسس داهية ةاج نب لوم عرداف تسون م بج! لوسر هس دامب امك يامرف نيب 2

 رخكت الاعدابقلمت قول ذي هس ىلاعترثلاك اني د باوجري وك وكول لا بآل لي كن اب دذذع ل وعكس

 رن كل وسر كس شا روادثلا ري تلاع كورت [ى راهب« تلك كلل رمت كور طع ءاببت تبا كح اس كدي د

 لات فلا لع تم ايف لس هركدهتاسس ك مالسا مقل داعم اريدج ؟وب تس ركل ءاحم اسيبك تاس كس مالسا مورتخآ كى هتسد

 كس ل يرق لماعم قايد دخت اسس داهمت

 وكلنا «وركات شن رموكن ا ميكي رصقم اكغ# كن ايي ءذع كا حكا مك م تنفو كس ىبلاد قراببيا فكس آ

 كس ناوك ا متازبل, قكرك يدلي وكنا تحت وكب اكل ث كوم سي اببسك قافنروا قوات ادب بولقكس



 ١١ هراب (ةرِةَبوُتلا ةَرْوُس و مغ زلال جحشف اثر انَيَج
 حس لاألاو سوم قارس نادثلا لبي كرك راهي رز ل سوم وعى ب وكم وو ضوفلاب ركارواود وجرب لاح
 نلا ىرتماضر قراببتاذبلء لن كك اج يي درارق زود لع ىلا ملكك هللا وا جس ملتاكت الا كس ناوكدلادك كسا

 جس لئالاو ذسآم كي
 تس بارعا لابي كسك جايك اهب لب قباسسك هيج ناو زك بيك ونيت ءاقافنو اًرفك دشا ٌبارعالا

 راق تح اوك تتفاقم ام وبنم ليا لع نيد كولي كت لد ل فارطا هدي دسدج ل برع ارت لابي ددارم

 رمي جسر لج ب شور ىكق ألا نبا دوا ىانش عقوم كي تسدب كيدي د ذ كس شريم[ كر فكر وا مالسار جي « سس وب: بكرم لوا

 وكول نا وت كذ خخ ول يسلب اقم كس لاادو زاك وفل اخعرواءايكو م مئاقرب ىخ #ذب فيا كس ديف زايترا نق اكتسموككى السا بج

 ل مالسار كدب ني دوك السا وج تس تيرا كول كت بم « لب اجو لد لمن مالسا ةرئاو كنوع ىلا تنذو تولي
 كليا كس يثيح لكم السا روا نامي كس نلا« لوب هدامآر ب فس ركاروب وك وضاقت كس مالساري روطداصلخروا لوم تسومب لظاد
 رايقفا تينكر كت عامج دا تقا سري دج لاجئا ذوو لش صح ناك توك ل اوخ لكن ا, تك للاب روا تلم

 لي رككش ندا ىفي اء وقيمز في ءشئاس آى اءداغم ىثاعم نبا وو قت يد تركي وج لأ لون تس ركوب لع تس نسل
 قس ايددددك لكى اي ل آكل وم ةيساروا

 ميو ددت قفانمدي رشد اي ذك قار سوا ىلابهي ديب تسبب لك ور ميك جس ايك يك ايي حررط لا لابي وكت سلاح كا لكلا
 وكم اكحاددودص لس لا رواوكن ديرك يفقتساسس تحك قلبا رو ملكا قالو قربي كى دانت جو لكني« نز ةتكد

 زج ىكرتدنلب حس تايرورض كى دن ررط كن اديح ليا سم رلك ئاعم دن ذ ىراس يا لكوج و دي ركل ين تيل لكن ئاج
 -لث تيسر فقاو انس م اكءاودودص يد كنا« تلك كلج فرط

 اواي دم نافوطوجاك ةوكز يروادا طنرا ليتر ود لا تبا كح تطااخ ركوب ترضخدإ ىلاسود ابرق لس لئن كس تايآنلا

 اوم لبي لإ سرك ذاك م اه ىتيب بحس ا ذب كيا كباس كس ىلا

 جلاب جس نايباكقرسود كل ونيل ارعصوا لذ دب لش تعآل اا اًمرغم قفنيام ذختي ْنَم با رسعالا نمو
 نازك ساتبداكل لايخري تتقو مب وكنا لن تس كس ىلدكتروا خانك ين تس ركون جر لي اد هاك ل كول

 نده ب دوا مساج[ يي شداح ٌلوكر واب لب اج [ب لاذ ناكر شت تاء شرك مس نكتار لب تلاع كياشيبب

 ول جيركو يي كتبك هراشا فرط كن ل افطغروا د ساو لن تيب آنا لسارد« جس ىرورضا اينعا كلحا ل دم نيك د

 < ا لام كل وصو هريغو ةوكزوج حس نا ئكمءاوميواركذ اكل اجت تب راكل خد خو و لي لولد كس نارك تسل

 - لب تقم ناب ردا نااوات

 دداريهثفادج كذاك قسمت كوني دايددا لاحت خلا رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي نم بارعألا َنِمَو
 ءاعد كي آدوا ب راك ا دضكل < درك رقي ديما سا لدار كا ادغروا لؤ كك ال ناميا تلد يعم يق ور

 سس 2 خخ بي مس للا



 منتج كلج حشف زن نهج م ١١ هراب (4رِةَبُتلا ةَرْوُس
 كح 2س ركاياءر فر اعو ليك ولاو ذ# رك رار ل ثا دخان بلآ توك م لسع

 ربا جس لوم لذات لبي ناش ىرامب تب  «هتح ين لد ك نرقم مناك هن ترف لفخم نوب نر دبع

 راش لج ب احصوكن لا ل ء العض لن قتيلا تدل لغم نرب نطترل دك حايك اب لو ناش وتم اك تع 1ك قلته قتت
 اكادخوكن اكس تس كرب ريما ىلا تول كس دي زم ديب دافف«مل اكس 000

 ك دباهسروا ىلكزبل نب تكسر قلت دي زم ءليبق ن رقم 3 "رف خء اعد ك كس ناقتي ب رواوم ل صو ب رقت

 شردت لوك ي لاق

 -َ ل لاكي قبو ضفوج اس رفق ترضخ 1 لج جس تيياود كد يرج وبا لب لسمو راغب 3
 راهب دصاوك جا كس لاروا دوا جس اني ليش تسار تسد غي اوك الا قل هس كت ارت و دقدص ل ادخ هاد لزج لوم

 هل اهاب ناش كت ارو ترصد ٌلاكليت نايت تس ديسديتاب قت لوذود كس لاتشاج رك اني درك هارب 42

 رف ل ثيب دحاطفل اكتب 2 ديسةليك

 موي ىلا رموجتا َنَلاَو ةباحصلا ئيمجوأ اًردب دبش ْنَم مو راض شحم نينو َنوُعيلاَو

 يفر را رانا هك قرك ينجم ذعأو هباوعب ةنعاوضو هعاطب معلا ليلو ٌنِإَسحِلي ةميقلا

 وفيلم آر ةنيدملا نبا اي ركل نَمِمو كتي روَقْلا كلذ َداهيفَنبِهِلَح نم ةدايزب و ءارق
 اوةمتسساو نيف اول يالا لادم اًضيا نوقفانم ٌكَةَنْيِدَمْلا ل هاَنِمَو رافغو عجشاو ملساك ؟ :

 يف لقلاوا ةحبضنلاب نكرم .ةقتلم هلت لردع وس يدر ند يأ |

 مفي يافع ادتبس نورَخأ موق و زادلاَوِب نعيظَعِباَذَعْلل ةرخألا ىف نووي رمت ربقلا باذعو ايندلا
 كبذ ريغ وا مهيونُم مهئارتعاوا كلذ لبق مسئاسج وس ًانَيااَوطلَخ رحل وعن فلختلا نم

 ةغامجو ةيابل ئبأ أ ىف ثلرن ©ةيِدّريوُفَع :هلداّنإ ْمهلَعَبوتَيْناهْلا ع ميفلختو 3--

 ٌننلا الا مهحَي الن 0 ل ل

 ذخاف مهبونذ ْنِم هيمو هر لت هد صمهلاَومَأنصْذَُخ ثلزن امل مهّلحف ملسو هيلع هللا ىلص

 لوبقب ةنينامط ٌليقو 7 ةمحر نَلَسَكبولَصُيإ مهل حدا ةفْلَعْلَصَو اهب ىّدصتو مهبلاوسا تلد

 نايف نكرر امنع كج لت يسامح
 ىلا مهجييبت هب دصقلاو ريرقتلل ٌماهفتسالاو مهب ميلا مهتبوت لوبقب دابع ىلع ٌباَوَتلاَوههَلل

 011 سس يس 1 0 هرم هس ل - 6
 نوري نوصْرمْلاوُةْلوس هللا فريف ٍمُبْئِس ام اوُلَمْعَأ ساننلوا ْمُمَل ِلقَ ٍةقدصلاو ةبوتلا



 ١١ هراب (هرةَبونلاةَرْوُس كل هه 0 جيشنا ثلانيَج

 نيفلختملا نم نوح هب مُكئزاجيف 6 نولي وكَتِتْلَيف ل هللا ىل ٍةَاَهّشلاَوِتيَحْلاٍولْغالإ ثعبلاب

 ةبوت الب ميمي ناب ْمُهَيلَيِ ءاَسَي امب مهيف هارت ةيوتلا نع َنْوُرُخْؤِم هكرتو ةزمهلاب كوم

 ثمر عير نر ربلسر جوال الدلا مبو مهب ِهعنُص ىف ©ديكَح هقلخب ٌميِلِملاو هلع وتيتو

لع هللا ىلص يدنا ىل !!اورذتعي ملو انافنال ٍةعدلا ىلا اليسو السك افلم ةٌلالِمو كلاس نب
 هي

 مهتم و يوي ثلزف ىتح مل بْرضَيولمل نيسسخ مزمل تقوف م يريفك مدس

 هوني مهثال ارفُكو ةابق دج لبال ةراضس ارض نيقفانملا ن نم رشع انثا مبو اَذِجُمَماَوْدحّت نذل

 يي

ف ُمهضعب ةولصب ًءايقب َوْلَصُ يذلا َنِْؤَمْلاَنْيَب ةيِرْفَتَو ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنل !| لاتقل
 ى

 روكذملا رماعوبأ و بو هئادب لبق ىا لبق ةلْوسوهَللاَبَراَح نمل ابقرت انهو ميدجسم

 ىلع ٍةعسوتلاو ٍرحلاو رطملا ىف نيكسملاب ٍيتفرلا نس يك ةلعفلا الإ هئانبب انْ ام ناَنشِلْحَلَو

ننلااوأساوناكر كلذ ىف هنؤْمإَذَيَاَو بلا
 نش نأ ملسو يلع هللا ىلص ى

 ثيجلا اهيف ىقلُث ةسانك ةناكم اوُلعِو هوُقّرحو ُءْوُمَدِب ًةعامج ٌلسْزاف "اةياويف 'ادباويِف نصت مُقَنالا َنَْنف هيف

 امك ابق ةجسم وبو ةرجبلا ر رادب تلح موي ّمضو موو نه وتلا َلَع ةذعاوق ثْيبي سيادجمل
0 50 2 

 2-1 ئاصنالا م لاَجيويف دي هْيِف نصت َرمَوُعَت ناب ىا ْنأ هني ّئحَأ ىراخبلا ىف

 07 هحيحص ىف ةميزخ نبا ئور ء ٍءاطلا ىف ٍلصالا ىف ذ ءاتلا ُماغدأ هيفو مبين ىل 9مل ثمل

 ٌنسحا دق ىلاعَت للا نإ َناَقف ٍدجسم ىف ْمُباَتَأ ملسو هيلع هللا ىلص هنا ًةدعاس نيرميوع نع

 هللا لوسر ااا هب نورت ىذلا ٌروهطلا اذب امف مكدجسم ةصق ىف روهطلا ىف ف ءانثلا ُمكيلع

مك انف طئافلا نم ميرابدأ َنْوُلِسْعَي اوناكف ٍدوهيلا نم ّناريج انل َناَك هنآ ائيش ةملعت ام
 اوسخ ا

 يت اي رمارا والعم كلاذ وي لاقف الا ةراجحلا نان اوف ازا ءاور ٍيدح ىفو

 رصيق ْنِم دونجب ىتايِل َببذ ناكو هدنع ْنِم ناي ْنَم هيف ُم

 0 1 ٌمْضِب فركب فرط هش اَعسقلَعَْت ةَنايْنُب سان مربح هنس ِناَوُضِن ءاجر ىولاَنم ةفاخسم

 ٍدض ىلع ِء انبلل ٌليثمت ريح نهي تحتَ هيناب عم طقس © هناك ٍطوقسلا ىلع سرب ِر اَه بناج

اثم ينال هاد دج. لانمي ريخ والا أ ريرقشلل ءاهضشسالاو هيلا وياي ىؤقتلا
 دجسم ل

 نس عفته كس ةيرابن دم يِيلردل قيال كويز ررح»
 .مهب ههنص ىف 3 ٌميِكَح هقلخب ٌريِلَعفْلاَو اوثومي ناب هرم

 1 8 0 را
لن نك( كيل) لكي حس بس( فرط كن مبا تدر ) ذ# لومتتراصناو رج اهندو 0 يىعجت

 هد« هوروأ كت قبس 

2 1 03 



 مساج كيلإالْج شف كلامج ١١ هراب (ةرةبوُتلا ةَرْوُس
 شتا نا تمايقاح رجتاس كس ىزابتسار سس لموج لولوو زين لج دارع باص عوج اب < وب كير شلي ردب ةوزرغوج لن لاول

 ايهم تن اذاب كا كل كب نا ذس ثلا ةسوج قار تس رجا كسلا هوروا وم تار تس تعال كندا « كس لتي مدت

 كح ل ردشيبمب لع نادوروا جس دجتاسك-ىلدايزك نسم لب تءارقليادواء كل وءاقداج ليه لش نجل كسلا
 مما ايبج لين نلانم( حس تب ) لي نلا ليث تجسد ةيدج ودرس دامب دنياه للا ساء جس ىلايماكنلاشلا مهي م
 اهني تنساب سئل صأ مثلث قاطروا قاقم لبن قافندج « ل دوجوم نفاع كلش لورخشاب سيروا «رافغروا نارا

 اى ذي هور ليد با زعارج ود كريب ارذعروا لم اينداكأ أي قاوسر وك اا بير قنكم كت لان نس اجو لا مت ع بااطخول تق

 كروت لس ف اج دكت ذس لخلل تسرد كوكب دوا سك آو كس لب اه ال لي ترخآ ك- كاز

 وال مكن لا ءعرمت (حلاص الّمَع اوطلخ) < تنم (مهبونذب اوفرتعا) جءادتبم (نورخآ) < ايلركف ارا
 روادب دمروا حس هرخو فارغا كروت ساروا < انوي رش ل دامجاكنا دي تال( كيت ل“ )ووروا جس كيب

 تمتر اى ذب دوا الاو ترفغم ى ذب ىلاهترثلا بشاب ءاكيرف لبق وق كن اكس ديما تس لا «<.اناج هرج ( حسدابجج اكل وو
 ايلطدئاب حس لوفوتسس ( قز)ر هضركو وخذ نونج قوم لذات لي داب ك- تعانجب كيد ابلالا( تيياري) ١ تس الا
 وكلامك ىلاعكم تي لوهفاروا لوم لازنان لي داب كس لاولاو فس اج هد كب تيب آي يدك وم عرالطا لك اوكا بج
 مهلا وما نم دحر بجرواءالوحولا فقيل لوم لاذان تمي بج يانج «ل_وكدردا لول فجىف ةساوس

 يدرك اص كاي تس لو انك ناوكن اديب ذك لاب آخ لس .قدصس لولا. ك- نا بآل «لو# لان (ةبآلا

 ارقي كح اعد ك- كس نا يآروا درك قرصوك ارو الل لبق لي حلم لاوما كس نا ذ_ةفقي بينانج

 للا جس نانيملا 2 تيلوق كي اكن ردا تر ثع ب (ب) نست ( ثعا) 2 كس ناءاعد كيآ

 9 اتركل وبقت اقدصروا <. اتركل وق كل ودنب نيس تلا كن اج لايك الاد اج بخس الاو نع بخ

 بووك ارصقم تس لااروا ك- كس يرق اهفتتساروا جس الاو فس دكمقراذب ب نلا كس كل وجت ف كل ودب خييس اقلام بش الب دوا

 روا لوسراك اروادثلاو ركل موج ايوج مث ركوب لوول ماعاي تس( لوقف نمل نا مث ان تاج [كودانآيي تاقدصمل
 انو فرط كدثلا مد اهشلاو بيلا ملاع مث جل رذ كس ثعب روا ؟جس ان رايكاراهتأبا .

 لين ىجرواكولوكب سس سب نيفلروا كيس دءاذت كل يراد وردا« دعس سدا الساق مة
 عررط ل وفود هزمت كاتو هرم (ناوفججْرم) د مكس اهدج هو ل داب كنا ب قتلك يف 1م تاكا دخله احم اكن

 ىنيا ىلاعتشلار وا كه كل وق لكن اا اياكعس د باعوكن ا اكعد توم بة خب اي سكى درك خ ومب اق كنا نتن جس

 ركذاكن لج ل نت وروا جس تساحتاب لي داب كس فس كل ءاعم جت اسكس نلا دوا <.الاو تس اج بخ لبي داي هس قول
 هيي توب كى رشي تحارروا قسم ( تارتطح ل وير )ديما نب لالب دواء كك اي نب بحكروا تر نب هرارم هس آرت



 ١١ هراي هربوا ةَرْوُس ااا مغ تلال جسخف كسل نَمَج
 جو كل جك ليي رذع( وج ) تاس اقفال ى نس لوهتا ناب كس لورود شدا« حسبو قاف كد كك هد

 لكنا دعب كك يل ابيب (اي درك اكياي) ينركق لعل نا ىكذ# سوك لرواد قل كيل وقار لايجب لم احم اكن لا

 فكروا ذي ناضل ءابقرهس اا ذ# لومنج لن نيتانضورابدو لد وا كواكب ل نا ددا لدم لان( تيلوق) كب

 هاي اج كس سادات قلاب حك بماررماعوبارهتسوو ذ# لوقفانمكةلحا« لاني ديس كك نساك

 ردا ءانتايكرلج كك ذ-_اررككاموررصبق كل كس ذ_ ذلة ىب هوروا كم يق لمع لا الاو فس [فرطاك اداوم

 (رارض) رس ىكن ا لي زاب قا لن تحي زارن لن ءابق دس لب ناوج اك ةليك ف دكار .قرفتنايمرد كس لونموم

 رثلا دي تاي هال اج ني ركن اءاساكمايق كس صن ارو( اجور تنس تعيبمتىكن يؤم عررطما) لاب ل

 ةلرصقمارام_[لح سي راكم تورط و زوا جس دوك رمال قو لني دوا جس داي رسب ديت اسكس لوسر كس للا دوا

 هوك يس هاوار «جسانركت عصور نوفارلسروا جس انركت لوبي ىركروا شراي دجتانكس نيكس هوك ع لالمب فرض < لالمب فرض
 تيري« ليدوحذيذامف لم ديهص لا بآل كك تساونرو حيف ى نس وكول ناادوا لين ل# وج تس لي لياعم للا

 افرك تر ذنروا يدرك دهنضوكىلا ذس لوبنج اهتوك وكوب ذس بآيئانج « ليي هن امغزلرب ل ىلا بآ «ٌلوم لذا
 كرو اينب كا ذور ىلا < قلاني ب .ةقتاحس زور لوارجصج لبن اج لا فرادرم ل اركان ىدانب وكل ساروا

 هدايز كل كس لاوو هس لي فيرش ىراخب ك اريج ءابقرهسوو 9 اررف لوزن لاي ترج راد فاق بكور ل

 رك يوك لاروا ل تس ركن واجد كاي دج لب كولي ا لن لاء لاا ارغ ليث ىلا بأ ك سس بس زم

 نلبي وكل 2غ ا ل نماء لب لسا جس مادا ل اط اكء اح ل لادا اكسس دكا اطعرجاوكن ا حب ل رشي ىو * لو رشي ىكفساو

 ليرصقدس رهف ىلاقتدثلاك يامر فروا سال فيرغتل ب ءابق دل اي كس( راضنا) قف ب اك ايكت باور تس هدعاس

 دقلا لوس لاو ايكضرعف سوبا و ؟وم تس. .كرايتغا تكل جس ايكت رابط هواي لامر فخ فير تت كت داههط كوكو من

 لكنا قمت قدح تس ركايكاقتسا ىلا ي هوك دوبي كب قدي دامت دك( تك بث ) نس اج لتكب اوس للا مك
 ددعإ لس ل ركاهتما ريو رتب تك ابك فس ( راصنا) < .ايكت ياود ف داب وكل لب ثيي دع كياروا ل ذك رط

 مكس هو ناسنارتبم كس لايخايكا راهب ءومرهس كيم ذالوكى ا قب سى تابهدايار فذ بآل ةس ركام تملا
 وج قشر هرانكل حك وح اك ىدتداينب ويا ذس سره داي وري ديما كى دنماضر كادوا ادخ فوض اينبؤب اذ نحب

 اذ ركل م مرانرايللا لاب ذو رانكووز رانك خص_دجتاسكس نوكسروا_ نبك ءار (فوسج) الاوت سل

 لانمىءابقرهسوورواء ستمضين 2 كسير اهظتساروا #رايقنا كس ماجخا نيس جس ليم راندي #لققت

 كس نا < لاني دس لومناوج ترامب ىلا شيب ايد ليت يارب وك وكول ماطر ثلاروا < كرار ضرس ل اثم ىرسودروا

 « لب اجرمدوركروط لاب لب اجو هرايهراي وت بولقكس ناكل ىلا اوس( كس لد كاديي بغ) قعر قلق ب ولو



 مساج لآل ج شف ول ْدَيَج 1س ١١ هراي هر ِةَبْوُتلا ٌةَرْوَس

 مار ايش عال

 هس يهدر ماظروااروج بيك كلم لا (ةيآلا) ٍراَصْنلاَو َنْيِرِجاَهُمْلا َنِم َنْوْلَواْلا َتوقِباَملاو : يوه
 «ينوقباَّسلا نوط*' نيذلاو ءلاح راصنالاو نيرجاهملا نم ءارتبمر لن ولوو تفص نول والا ذوصرم نوقباّسلا

 نوقباَسلأ رلو_امت هنعاوضرو م هنع هللا ىضر «لاعركوم قلخت سس فوج ناسحاب روالصاك نيذلا مهوعبتا

 تت اه لقلب ف يعض ا  ناآرقلا بارا بح ارك يب ىكروا ليتر تود ل تارطح ضو العكس سا لرب كءادتم

 رى ا َنولَّوألا رواءارتبم نوقباسلا :لبب

 رمت كل ا راصنالاو نيرجاهملا نمرواءارتبم نوقباسلا :كرسود

 دهسمداشافرطك ولة ودل نال يام لم تابعا «ةياحصلا عيمج وَ دهّس نم ٠ أو
 .رهنالا اهتحت ْنِم ىرجت ىا ْنِم ةدايزب ة ءارق ىفو : قوق
 دراملا ناطيشلا ح-ىا«ك وم لاغحر رم كوم قاشم»و هيّلَع اونرمت ىاب انكر عمت تر اودَرَم :َقلْوَق

 ديكش فلام

 تاز َنْوُرَخآ دكالا عج كرورضاترم تاذ كس كس ءادتبس جس ايد بادج كل اوعاركن اردن م ةزفل موق موق : وق

 فو ذكم هس ءادتبملوج فوضوم اك ارواهس تمفص نو رسخآلا لايدركةراشا ركنا ف وذم موق < فصورللب لأ

 دس لاك ارتخا وكب اا ذبلت
 كايد بادجاك اس لائتسسددانوم عن اوءادتبم اكوركرواهسهرككدورخآ م آموق مله باد اكريش لاري هتعش : قوق

 دهس تسروانوم حق اوءادتيمازبل | ر لب هركن موق سدو كا تضم موق مهيونذب اوفرتعا

 لإ قلن وتسعة يِراَس يىراوس ىراوس : : قوق

 رصاو ئرداشم رّهَطت < قار فرط قة دصريمرهطُت < تنمو ُةَقَدَص مهّرهطس ءمهرهطت مهرهطت ةقدص: لوف

 نولوو هكر دوا رْهْطُ قلعت اهب والو قلق ب ةبطايرواوب خي اكرضاع رهط ركروا جس .فيص اك اوم

 .اهيرهيكزتو اهبرهرّهطُت ىاءاكد:

 ءاجْزإ نْوَجْرُم "نوفوقومو نورخؤم ىا َنْوَجْرُم ىا جك هزمتريثتءارق رمد لس لا َنوُنجرم : لوف
 وم ايلي ورك لش اي ءوجايكايو لان لم اعم كنج كولو« بحت انك يت لوعفم سا حس

 يكبح ءاهتايلركرايتغا بج لايت سوما ليي دلاوك- لكاس لي ةقئتؤقاقفت لظخ ترنحر رماع ىببا : نوف
 -اهتتايك»رظخانمدحتاسكس-تفقفي يآ للان فير شندي القفل

 رهو موز تحتبم



 ١١ هراب يهرب ةَرْوُس الس ىسج نيل كفنان
 -هاني ةسساج مئات ءالقعُم : ٍٍق

 له فوذك هر يثو ةلصخلا اي ةلعفلا فوصوم اك ارواج تفحص ىنسحلا كجهداشا للا ةلعفلا : قوق

 دج بس انهددايز.ك,جج- نيملسملاب ابيك نيكسملاب لش لوا «نيكسملاب :ملوف
 رانك فرط ءافش : نا
 وم ايدركى اخ فس ىلاي وك تو رانك ا كريو ىدن هرانك اك ا كلينك ل فرج َِظ

 واوزمت كس ٌرئاه ايوكواو كس رواه تر ئاَه ا ٌرِواَه لما ىكٍ اه رْوَه هدايع بير كس ةسدك عاف محا ءراه : 533

 ءابكسج» كر تلاعايدركر ْيواَه ركل دب تعايد هزمت روا اور ايكوم ةزاسه اي ذ هواه ادركدعب كس ءاراسمكل لاكمبلق

 -ادركف زم هك لكم باقر يفاوكءزمتك رئاه دداذاوك رواه كسابكذ ست رمح ضب كفا

 - يسكت هس ع تراب شدب كج سهراشا لي لا هيناب عم : :لوَ

 . -< كني ريخ: : قوق

 تءوم لكاتب يرض تاج لكان ساي هج طوق قرم هيلا «هيلا لؤي امب ءانبلل ليثمست : وق
 هيب قافنورفكوكل امغاو ماكحا ىقي د ميش رواد بيرتس قسم وا ل ركتج كوم لكلاب لبي كياوج < تام هوب مهشخ

 دهسانركبترم

 .ةبير ببس ىا ةبير : قوق

 مكس فالثخا ل لاه دك ذاكل وب ل (ةيآلا) ولولا َنْوُقِباَّسلاَو

 بيم نب ديعس قاوم لوق اكرباجملاهتج هسس لم سود رك شك نقلة تق نابع نبا دبع جس دارس كول وكس نيل

 باحصوو تس لي راصناو نير اه لب نمارس قلل كس لاوقكس بتيس نب ديعس ب احاج يكف التخا خر قب اطم لاقل

 2 كيرثم زافت امك ةقققتن ب [فرط ول وفوددطلا تيبي دوا لدقنملا تبيبدج لإ
 ردب ةدزغوا سا نامي ليي حسددبةوزغوج ليي لاو لبن نطو الا يلا سر اهصوو قب اهم لاوقكس رايد ىلا ني ءاطع

 ءاطعروا بيم نب ريعن لسا لين ف اوك وبال لاسىت كيا ملكوت ردب ةوزغروا زار فرط كن ول[ وفود« سم كيش لي

 ريض ا كح سا لو دايز حس رايد ىلا نب ءاطع ب تيس نب ديعم نكي اند لقا ف التخا لوك م لاق كس رايد الا نا
 باح قاب لم لوتروصل وفود تس ناسحاب مه وعبتا َنيِذَلاَويءانب كل وق اك يب لطم اكون: عرار لقاك نا ل

 تشاد باع اقروا سراح اتالاهتد ثنا ركل يو فلم تءاجرد لب لب 1ك باسو دكا اكس ي مالكة صالغمةكع لومدا ارم

 لكننا ليي لد كس لش ني قنبق طق لوي ذبل ع هدعواكادشروا ع هدعو اكتنج كل كس ناد« ل سخروا ىكار



 عج دلال جشفا ل انَمَج د ١١ هراب (9>ِةَبْوَّتلاُةَرْوُس
 ركءاكي امص فرص ل مب تي[ ا قاطع رييضت اءايد لال اب نامي كاتس ارب كى تنس لش نا يدب ضي سا فرط
 كرر وكن وكن نقيس باحتساب رفاق بآل ث لش تيبادد اك ىردضيعسولا لع ىداخب يمس

 كاس لرايزك نورمود لما ذوجتاكن ناهس جيدا ذاك احترس الد تدم تاباكدب لوك

 : لو تما نايا زنقن امص
 كرمت ىقتاوروج لكي احس تمار اشم« ليو تمما ناي ارتقم ل باجصا رك جس ايكذخا لكي حس ليث # تنس لبا نوت

 ,سيكز_ كى يقدلكروا لج بيك كهسرسود ل روز كس راجنا كيا مترك يجود يك دام حجو لكنا لي لقبك

 لامر وو ل كر لت ليضفرر كوج يواعمريمأ ل حس لب نبي رشار اهناضروا باص لجون ىلع تررضطح نيشؤملاريما

 د لائتسسروانلومكن تطلب قبل نقتل نا نإز يل اه

 لوسر تررطحز ور ك ياك ب 2 رفات قنات لاب ع نما تررض> (ةيبآلا) با رعالا نمرومكلوح نممو

 ىرهم :ةلةكفافاقتتر عسر طحنا لكم قف انم ميكي ر فس لويمدآ راي راج ةضاب ةعم دب بطخ اكدعنج ل ةقفاقئادخ

 رع تدر عت نس اوك نا كك راش و 1س دهسا وكول نا < [فرط

 قوتي ل ره رعت بج وم درب اظرب *قئاةتةقاقتقر عرج لام اكن اركان بهتوكودا لويد قات اع
 ل و سب وج ا ا ا

 سب لفك رجب وا كك لاكن كلوب سدس كل وفا راسم كنس قي قف باذع كيارك ذ تا رفا ةقاقلتق نابع

 دكت ره وا ركب اززعارسووروا لوم لاوس

 هدي دمدوا كح نف نم كروب اى كل ناتخ تحس ررافغرو ا« «ملعا يي زم ديب ءليبقل مب تافاضضمو فارطا كس نيد

 اكدت رولات يكد قورهل ذيول الاقل بآ لملاك افن كس كلوب ءكتس قف نم كدلك تعامج كادوا لل نك ثلا دبع ل

 جيد لايك اوك ين ىج كدت قاشم ذب لع ف ايجي وك فافن نيس ضنك يكد مك يس آرب رذ كس تاءالع كق فن
 .«مهملعن نحن م هملعتال” ايار فذ لاقت ثلاوكىاءاكسو من ملئاكق فنك ناووجواب كس قرتمش أ روا تسارف

 :جساتحارمب كلب يف ساقفقي بآل ث تيآلا
 نوب اج افلا ضب ينام دز دامب قوتذ اكل جس دوجؤم فذ عتنرص ىك كيلا اةقفتقفت بآل تيب آلا

 ل يله

 نايباك وتي آنا لوزن نضوج لب غشاوبا دوا يوورم نأ« متاح ىلا نبا ءرسرج نباريضت «مهبونذب اوف رتغا ٌنورخآو
 ليي - ذسآدي د لول! ب آد كف ارت اكروصتق جب فس هباهسو ورك ضرك جسدي لص ع اكل ا جسايكايك
 يب تت>؟7؟7؟7_ 0232 م29 9-ل-



 ١١ هراب هربوا ةَرْوَس ا مهجة ج خف تزل نبَج
 يول كن ا بج كح سلك مو كوه لوقو كلا كبح كى كل احكم وا ات ايل ثا - لاونوتنسكس قون يسال خ

 مت تبول ا. لترا لوسرإب كاي درك ثم تكي لي تسدغ ى ةتفظفف بآل ا. ماتانيا ذس سوبنا كوم لو
 ديلا دركر اكن اع ذل وقل اءادوب ذس ب آع قرص ادضو اري لب رف لوقا بآ اهكر ذاب تس تكرش وزنا
 لوم لاقي للك تارطح>ن ادعي و مود نو ءاي درك صركا رف ل وقل النابت

 نأ انمريغ ع لاجو مر جال ف اص تب هب تس لاس ايكن يب كقاودج لب لوف ناش تءايآن لا فس نيد
 نمت ل تاب آدقباس كن رق كل كس لا زق ؟ حاج امج طؤمر كرنك ترك لد وج واب كس رود صك لش اصل ريف سس

 -لب كك تايم

 روافاص ف اص حس اهساومد زرسروصقج لب ءاي رك كل بم تاب ذو تالي واتروا كر اذعا كا كس روصقسا 60

 اكس ناار ديس
 تا كت عادت هد هلي رك لبنت مرجب داعاك لخا مدعي ل يياج كي ركى اذ هاكنوكى بنر ط نب اسكس سا 6

 ايلركرواب لس دوجوم ةرايراكت ارا ىلا تقبسروا ىلا رو راينا ءتاءدخ اصلن كرت ةمانراكلس لاروا ساي دورف عراص

 اهرب روط قلو وج ىروزنكل يا ضرب ج- لائق اك الخاو نامي مدع دو سود رست سار وصتوج تتفو سار كيا

07 
 ارك راررناه حى قولا ىفاي جس ىلإ ز ضروصتتيهفارتعا كاي آل اج ىكررظنب لسن طوخ كس ا 9

 -ج باتي كس لات قروض يساوو تجد كل دووم تم ادن ئاحا

 :لوزنناشودركن ايباكن يشرح
 كح ناروار ززملاد بكن بمب ايلوبا تاي آد يك تسديد الخ اكل اج ايك يب .هقاووج اكون ناش تايآنلا نس ناد

 سال مالسا ليبي حس ترجي حتوم بقع تدي وج كح حس ل وكلنا ايلوبا لمت وم لاذان لن هس داب كس لابجتا سد
 د يشرف لس قرترط ىلع لات وز غرك سد كيشمباب ل لوك تم سرسود روادعا كنج رداردب كج رب ©

 مكاو مولعموك وكول نلاروا « سال فني رشق ل لاو حس لوب وز الي با آفسدج كح قاس كس نا صلو تيرا« وم

 كس لا لأ لوم تمادن تنك تأ لمس سند ايكو ل وسر كس لااروارثلا لش هس داب كس نولاو سون كير لب هدزغ

 سعت ناري ناجل وكل تتتفو لادوا ايل ناب حس ناوتسدكي آةيبسا تدوخ فس لوما لوم ليذإب لوكس ناك
 امم ينور كيا ت كرايم تسد ةيبدادوخ ذقن بآآوكن دوا ادم تايد انج ةساجومن لاق وق لكك ك يبسج
 ةقفاقنف يآ لام ماتتانيا لع قصروا م كا فس تارت نا« لانس قرت ونكت يلوبق كدي ةذكن ادد ايد لوحكدحب كس

 غار فلوق وت لا ثلث بآرك دركي لي تمدغ
 هارشبي مزمإ>



 مضل ج شف كلامج فن ١١ هراب (ة)ِةَبْوُتلا ُةَرْوُس

 ؟ ايكدبد ليك لاما لج لس
 كي كس نا« دب هكيردا كيت لامع اب كس وكل ناك يامر فل تييآل ا« انيس رخآو اًحلاص الَمَع اًوطلَخ

 كمر نيا لع كايت ةعقاو لا دوا تكرش ل تاوزرغو دابج لكي سس كاوتتروا قدماي كامو زور «ناميا اكن لا وفل امعا

 نوقف انمروا نورت كيرش لم لات وزر يخب كس كرش زذع لاما سب دا لإ هريخو انك ول ولروا تمادتب لاروا فارتكا

 _ تت كتفاوم لكيت اس

 : لن لظاو لي مككرا قو لو رب كلان اءلج_ لمس لامعا لوف السمن

 < ماع 4_2 نوفاطسلس دكت ماقاكلامكرك ع سلوم لذان لش سداب كس تعامج ضلي تي آييجدكا
 دس ديما كت رفغسروا ىلاعم قتل كس نا نتن, لب اموبب ب اتسس لومانك نجا وليطرشب

 ل ىراخب رواء جلاد الوريما ذب كل كح تما ا تي آي كم ركن آر قال يارف ذاك طالقتت ناثعولا

 كك :ةفقف بآ بج ب ناعآ الاسك لع ثييرح ىف ب كى وبن جار عم هقاقفق بنج نب هرم تاور

 نادك اهكيروا كن نش نشر سر دك كر كركي ع ناس ب وت لوم حالااكةياع مقارب ترطح تقال
 سرج كس نا س1 باو كرك سس وا تس وج لو طر مغ كيا كلك متل ردي تن ادب ورب ع

 بانقملا سهانكروا سال نامياتج كل و كولو ل او #رجج ديفسيي دك ايان وكي آف الظةلقتغ لا ربت كت فاص لكك
 رميروا كس لس رب كيا هج لس نس نوت لت كولو سودا ”ملظب م هتاميا اوسبليملو اونمآ نيذلا” ايل

 (فراعم) -ىلاررف ل وبقي ولكن لا لس .لادداءىل دك ول

 هس لوبن الكس نايياكتلك ع تمي اهنروا كيا كن لنم ل تيبآل ا (ةبآالا) اًرارض اًدجْسَم اوذختا نيِذَلاَو
 ل لاب دهس رست يأ ف سوقفازم ىوبنرهسس رددوا ادب يأ لتس كييف ب رهسند ليام اللاب ديس
 كس متاادوا قدرسو ىركروا شاي هك كك سمو شف ركردإب وك قفى ردا جايك رارضر هس *” لب نآر قو

 هس مت كك تاون اس ل[ يش تندلع فس قود جو كس د« وداي زك وروزنكر وا لوراهيري لوعقوم

 - لإ دوي زاهي رول تكري ركل لابو باء لاني دهسي

 ضيا رز هلق ل شديد اكجس يدم اظاكس اس كر ذك م نبا لينتج اكذب س دهسا

 تسدج» كت ينابب دولت اندم لن باتكل ا العر اغشاك ا ات ايككنب بمب ار ّلاسيع لمي تيما هام ذوج اهتم عدنا مناك مش

 كا ال فير مدير دال ب آبسج امتار لج بوخ ل لولب اج كس فارطا كس نيب دل تل ساك يب هدن كما

 ير ةكاوتديماي اال اسود ايكوم هدامآ ب تفل كج يتناول ففي بآخر قوت لي بوف تنيشم



 ١١ هراي هرَوَبَْتلا ةَرْوُس ا مهجة ج خفة نَبَج
 اكو عن طبط حس لاا ل لاحكالئاف تسلك كن دكر شخ بسج يدب كنج نيم كوم ىلاك كك نس ائموكم السا ىت تناط

 ل لير باج كن ونشر ى كروي لش ورحم م اقروا درك ع ورش خلل لبق رككد دوا شير كف الغ كس مالساروا

 ركزو متكبر لا« كح كودوكب اليسا مالسا تتاط لوب رع كرم ىلا تس تاب لوك بج راك آد

 رصيق بج عر الطاري شدني ء بج ركاق قوم وراتب ردا ح بروج هس لوك احس هرطخ اور عق كات ايك نرد اكمور

  اراناجري ماكل وتل قف يآ ك- < ما كودك اس بكى دانت كس كل اع ب برع
 مور بم اررم اعوبا بج ءافت ناس كير شد ورك يأ كن يتنازم كس دي دل لبن لويصركرس مانت نلا كبس ادرم اعدل

 اني دهسا ليا ىقي ا لدبي ميك ف ومب روظنم مجري نلايسرد كس وقفا نم كس دنبب ميدو كس لاا اهل سوم شاور

 دوا ءاكعس دكان كرش لوك نلا حس لاسسآ حررط لا كك اج صك قراج وك ويمر كرس داقفانم فيا ىلع شارك انس اج

 تقيس لت شزاس كاي اندو قر كس لاكش لاس[ م دس ا كو و كس ليرك ياني ب تن دج كرم اعولا
 روطبروا قلوه ضاع لب تصرخ ىك قلي ب آت عامجب ليا كن قنانمورارشا وفقكم رازترهتسابسج « تق كى رات دهس و
 لوم لوغشم لب رات لكك تعب تتفو لا ليك ايد للا ركربكي فس بآرك تساوخرو كفن ذب ذامف لبي لما تنكر

 نادل ىذ بيرت دي ماقتل ب آبحب ب ىبلاو « كوم تاور فرط كل وت يس رجب كس سا ومجد هدنسآ

 لو لسعر يشس باكا ن ايد عتطتي موكل ويمد آدنج تلذو ىكا فس بلآ« ليوم لان تاي آه راكد كدي ب مام كس

 - لب دركراهسار ارظريهس لاا وو لكي تس لسد

 ”ةئكلممل نأ داهجلاك هبعاط ىف ابوُنُدِبي ناب مهام مهلا َنينوؤَمْلا نم ىرتشا هان

 ىنبملا ييدقتب و ءارق ىفو ءارشلل نابب ٍبانبتسا لم. هنوني الا ليس َنولتاَقُي

 يوذحملا امهيعفب نايوصنم نا ٌردصم اًقَحِمْيلَعاَدَعَو قابلا ُلِتاَقُيو مهضعب ُلَتْقُيف ىا لوعفملل

 هيفاُرِشْبَمْساَف هنم ىفؤآ دحا ال ىا هُلاَنَم ميلا هوهعب قو نمو نال ل سِحنإلا اوَقِيرَوَتلا ف

 مفر نْوببْإفَأ بولطملا ةياغ ٌلينلا هزيل راف كلذ و :هيمتسيَب ىلا مكِحَيمِل ةبيغلا نع ثافتلا

 لاح لك ىلع هل َنوُحِمحْلا لِ ةدابعلا وشيخنا نود قافتلاو كرشلا نم ًادتبم ريدقتب جدلا ىلع
 َنولكِفحْلا اوركملا ننوه يفورعملاب ورم ملا نولصملا ىا ٌنوذجللا نوعكرلا نؤئئاصلا نوعا

 ملسو هيلع هللا ىلص هرافغتشا ىف ٌلزنو ةنجلاب ندم شَتَو اهب ٍلمعلاب هياكح دا ٌةُللادْقْذُحِل
 ْنآ اوما َنْيْؤْلاَو تل ناَكاَم نيكرسعُشلا ِهيَوَبآَ ةباحصلا ضعب رافغتساو ب بلاط يباويعل

 ©وّيِحَبلل بضم تأ مل َّيَباَم ٍدْحَبْنم ةبارق ئرذ رق لو اًوناكَولَد نيك ندكرْشْمل ارو

 ٌرِفغتساس هلوقب "اياد و دحوم نعال هِيِبلم يِهرارَمْعَيسا َنَكَمَو رفكلا ىلعاوُت ام نب رانلا



 نت

 مسجات جعفر اَنَمَج 4 ١١ هراب (9رةَبوَتلا ةَروس

 كرافغتسالا كْرَتو هيمرَبَت رفكلا ىلع ءتومب وندهن َنيََاََلَف مبسُي نا ءاج امير كل

 و امك لص َنكَمَو ىذالا ىلع ٌروِيَس © ُميَِح ءاعدلاو عّرضتلا ٌريثك ُةاَوَ
 5 ا 200800 22 -72
 در الف لمعلا نس. ىل نومي اًممهل نّيِمي قَح الحد مهم

 ْضْنلاَو ذآ ل َهَللاَّنإ ةيادهلاو لالضالا ئجتسم هن هيلع شلك هطاَّدإ

 مكدع انني ريِصنالَو 35 يكظنحي يون هريغ ىأ للان ود نم انلا ابي ٌمُكلاَمَوَتيِميَو حي

 ىل ٍةَرْسحْلا ةعاس ف دوعَتاَنيِذلاراصنالاو نيرجملاَوّيّيلا لع هديود ماذآ ىاٌةللا َباَتَْذَمَل هزرض

 9: هعلاو ةرمت نامستقي دقي نالجرل لان 0 ا ا
 وود ىف 2 و 537 د 2-

 ىلا هعابتا نع مهني قْيرف بوُلُق ليمن ءايلاو ءاتلاب ُعُيِزيَداَكاَمِلَعِب له ترفلا اوبرش ىتح رخل

 1 بات و ربحي فور مهن تابثلاب ْمِهيلَع باتت ةدشلا نم هيف مبامل ٍسلختلا

 ىااببحر عم ىأ تيحراَمي ضال مِهِلَعتَفاَضاَدإَقَح ٍدرقب مهيلع ةبوتلا نع 'اوقلَخ نب ةادقْلَح يول َدْتلَكلا
 2-2 جا و

 لف مبتبوت ريخاتب ةشحولاو مغلل مهئولق مُهمضنإمهْلعَواَصَو هيلا نونئمطي اًناكم نودجي الف اهتعس

 ةيوتلل مهقفو ع بَ انت ويلا هذا َنِماَجْلماَل : ٌةففخم نأ اونقيا اوئَظَو شسناالو ٌرورس اهعسسي

 قميجرلا َباَوتلاَوه هلداّنإ اونو

 حبحب بج سس لسا دب
 "ىلا <. ايلرل دوس دب لس تلج اك ولام روا لوف اج لكن لا حس ناو لس طلال يتقي ذ :

 0 مروا لى ةسءا. لن 2س لاقل تاركا: لك جر لي دان الشم لبي تع العا اوك نا همكي

 رثؤمفورعم ( ُلتاقي روا) مدقم( لوب ) َنوُلَئْقُي لش تءارثكيادوا« < فئاحمل مت كح كسءارش اب (ٌلتاقُير

 ليقاروا تار لاك ( تنج) تس بشاج تلا حس نال سك اذ قاب دوا لو ةساج ك- لات سم نتن, جس

 ناوكر لل ساروا« ليث بوصنررصمتسس بو كف وذل أنيس لوفد (اقسح را اًدعور < هدعورتخب لث آر ثروا

 ايكحس قي لامس عقاد نابل« نس كارد لع يتسلا ل + ؟ الاد ةسركارول ل ورعو طيس

 هس لوصخىرصقم لاا( نن) بس لايم تر «جس تاغ بناج ىك ( باطخ) سس تب ل لاا لاي جس

 دكت دايع تاس يزقن كءادتبمج حر دلل بئر فرم (نوبئاستقللا) لت كساو نركب ول سس لئاففو كرش( ني دباجم»)
 شكر هور لت لس او نسكن ايباد لكما لي لاعربب دوا« لت ساو نس كت داب ىكدقلا دختاس كس ضال شم لين كس او
 راع نيش لاو فكس ور سس قدي روا لاو فس رك متاك لس لين لاو نش ذي امن قم لان لاو فس هدب عرار ل كساد

 ردوا هدام قرت وخ تلج وك ونموم نا ( يت هسا ) دوا لت لاو نس رك تظافت دود كس دقلا كس كل بي محا كسقلا
 عازشبي مزمن > 07

 دتشاو دحاولا ريعبلا َنْو



 ١١ هراي ىرَةَبْوّتلا ةَرْرُس مل هداج هزيل جضفاثزتلامج
 هس داب هس ف دكراقغتتسا كل ني دلاو كرشمزيب_ اه باص ضنتنروا كليكب لاطوبل تب نيس ك-ةتفاقطوق ( تي آودنمآ)

 نلاهددج دكا نير كرافغتتما ك_ كس لوشن كل يب اييز لثة ال ناميادج كك سكول ناروا ك- ك- ىف لدم ل ذان ل

 مارا هال سرني فكة ورك سجد لا« لل نقل كس مدرك لب لتس اب برب نا ليج لون لوب ترا درتش كس

 - "ىبر كل رفغتساسم' *لوقؤبا ذس لوبن ىتسمجو لاادد كى ترفخ”: اعد هليل لاو نيس اوج لفتة

 كفر ير فكك ادلاو كس نا لكل تاب يدب نا بج ر «كس لن 1 نام هوركي ديما لا ءانتايكه دعو اكراقغنتسا
 مي تقيق> قدرك كش ركع ررفغمءاعو كس كس ناادوا يدرك رازب راها حس للا فس لوبا قف ل نمو كح دثلا سه

 ثلا كل لسلو سرك يصب فيت راب درب دوا ساو دس دك اعدروا لاو سكى زج اعددايذ تبلت كت ارب اكس

 نون ارك هس داني ني يدكن لا فاص فاصركك يب ج هس ل ارك دإ كس ذييسد تياذب ل مالساوكل و لكس سقي طيرك

 ا اك ثم دا تقيقترو « لو تساجوم نت كس ارك م ود: لييتت تس لاا هولا( ىكك )4 جس اجانب تس لوم اك

 اتالج دع لي نق لس قتدقلا تمول ىكن يي زروا لوف اس آم كس عقاد ىككي حس تهيادبو لالطا قاتختسا تس لب قادوا

 رك ساوكم تك راكد تروا كح كت ظافت قرابة يس سادج ع ىئاع ّلوكاراهقش بوس هثلاوأول هس« جس اترامدذا

 كلن ست اشي م اوووكب تكن ا تم ىلار فجري احس داصناو نيب رجاعكدوارب لاح كسى ف للا هاهي حس

 كل قوق رواه تس كاعد اهد اروبي لد اردو لت هوز تلاه دب كني ددجتاساكر خب ل تنذو

 هي حس لبث نادج ملأ «ككس يلى( ىلإياك )جواك ك لاهي اتق وماكى ركت تروا كت سوم راوسعتس اقرابا كرب دي شوا
 لا هوركة لح ا عدت اسكس ءاترواءإي (غيزتر خ دووم لايف رطل فلقة خنق حارا كيس لوكس لوو

 قف ري نا ىلا تدلل كتب لا رفجون#فرطىكن ارك رفاطع ى دق تب اوكا ذ-.ىلاقتدثلارجب هنت لن فيك كذب تنذو
 ديرك تقاض اذا ىتحاؤ شي ءاتتايكايدركرخ موك زل كنج ىلا رف جوت فرط كت رطل ونت نا روا س نايرمم ذب

 نانيماولن ا لب لت كساب شمل كما لوك ول قوم كيري نادوتج واب كس تمعسو نم ازق يا ني ز بج ء لإ تسب

 يم كلج سيلو_وم مولعشراب وكنا كل اج يا كن ادوخ جوك مزه تشتوروارب زل( تيل وق )رث اتروا كح وم لسا

 كنا دارج حلواني اج لوك يك نلااوسكس ثلا ل ايلرك وقل ن# لوبن رواء سنا تروا متر ورس لب بوتكس نان

 د الاو سلم تر تياهالاو ذك ف اعما ذي ثلا يقي ني رك لوول مق كبك قارمن

 د ل
 ا ل ا اهرلذبينآب :ّيلْوَق
 هس لاى رورضانوةءارواتت ةقيقحا يل« ح ايكريت سس ارش يسد تنجب ل

 6 | نمتلك مرما]>:



 عسل نال جحخفاتزكلانَمَج 8 ١١ هراب (وروَبْوَتلاُةَرْوُس
 - نايياكح لعل ص مدن تس لنج. ي«فانيتسا ةلمج : وف
 يا وا لاا «ىقابلا لتاقيو مهضعب ُلَثْفِيَف :ّللْوِق

 ؟ لو تس ككل اقدورمي قلب ةاجوب ل وتتم

 تم تسي ّقاب قب تس اجوم لاققم ترس ل نا بج تسع لث نينه ؤم عيمج يلا دنم جسدي لساعات ياو

 لب ةس كل اقلب ةس كدر ايتقارارفوا دروع
 تسب كفو زجل يس غيسا لاف اًقنح دوا اًدعو نت :فوذحملا امهلعفب نابوصنم ناردصم :ّقْلْوَق

 -<ج دغو قكءارشديرقاكادوافَح دعوا ّقحَو اًدْعَو مهَدَعَو جب تدايعيزقف لو بون
 لاي تروص ارك حا ابكة س وكول ضب ايمججس روف سر جويك سماد تس ك يدش , حدملا ىلع عفر قوق

 حس شم اخ حس هدئاذ» رك احآم ذا فطدج ركا كلب تروصلتسومعردملاب روفر مم لوم ترورض رف عددا فال
 .رهاظ وه امك

 -<- مه هوروا ءأدتبملا ريدقتب :يلْوَق

 سل نوبئاتلا لوئودرب قافنلاو كرشلا نم قوق

 ."موصلا ىتما ةحايّس «« اابرفذ_لاال خلت بآ< ناياكؤ ثا نوحئاسلا ب «نومئاصلا : قلو
 ريلوث قف يآ لكس رابيددإي ذ بحب بلاطوبا راو «بلاط ىبا هميعل 4# هرافغتسا ىف لزنو قوق

 رانا دركراكلا فس بلاطوبا_لوخرك ولسرك ف تحت وري ورك ثلا مهي رذ كح ا لمت دك اتولابك( تداهش )لكي ابك حس بلاطو
 2):ناقتل لئسرر مح عررط ا( نانيشأ ءاور) “ هنع هنأ ل ام كل رفضتسا ف ار ال”ايار فذ قفل ب آت فو للا

 هس نإ دلاد يس ةاكاباوكل اذ ل لهيب رك ترفغمو اعد ليكي لاو ذي ادودك اك أ ذس شرك ساكدرعتح

 لس كس ملاو نيا كف #.انلثلبلع متاربا ترحل ا د باوج ف ضنا ون كت فاك وكلا عسا, دركتيرفخ ءاعد كل

 لوم لذان تيباييؤنايكا ايكركة ورب ور هس قف ب آردقاو ب« كت كرشدلاو كس نا لكالاح قت كرافغتتسا» اعو

 (ىذمرتلا هاور)

 تلد مزالادغ كمآ ت بم« < ضيصاكذلاسي نزوكسلاَعْف ي«هاَرا : قوق
 ملك اع مزال تيصخم باكرا لوا ك- سب لتي وكس باج اكردقم لاوس لاير ؛هتبوت مادأ : موق

 باتا اكتيصخم كل شرعقاو ىلا ىكذ#_.باحصروا لين موصخم في بآل كالا جس ررف ىكتييصعم باكرا ربل تي وق

 ؟ج بطمايلكتيلوق كب ةرج يكب
 -<سدارم ةبوتلا ىلع تابثروا ماود بلو
 ه[ نش سي زول » بسسس



 ١١ هراب (ةرةَوتلا ةَرْوُس ا مسج تزلج يضف تزل مج
 د سه سدح

 خجول

 تايبآابر

 ليم ىلإ, رق كى امد نااج اىفي ارك وم يرش ل دابجج لعب تايآ نا ءانت نيب اكخجس د كيب رذع الب حس دابجج نيب تايآدقباس
 -< نايباكتليضف كن ولاو سك

 :لوضناش

 تعيب ماناكى ا كتيب تافققاقفف بآرك[ لع لكس دي م ءافرشرتس لش قون لاسر لك نوم مولعم سس لوقياور

 زق ب داكعصي تاقققلن ب آء اك اس دفو بج كح حاور ناب ةقلاتةاعتت شارب رحرت اكس دفو كاع يناتبقع

 بد ةيسا 4# ب آ"ٌكسفنلو كبرل طرتشا” قلن رثلا لوسرايايكش رع ساق ب آس حاور نك, للادب ترط>

 0 "نيش هب اوك رشت الو هودبعت نأ ىبرمل طرتشا” ا رفذس يآ !كي )طر شك ةيساروا
 تس كت افت كل امد نااج قي امةررط لترك سيطر شل سرهيد ورك كير لرواد رواد رك نب كسل
 هذ اةتققي بآ؟ لس يك لبن وك حا لوسر كس هذلا ا دايك نرخ حاود نب دفا ديك ترن ورك رظاذت قلك ريم

 رواه يذل ق سا متنه اك ا ووس «“ليقتسن الو ليقن ال عيبلا حبر” ارفذ_شاربررطح وت “تنج””ابارف

 لوم ل زان تعآدروك ول: لس لي ركعساوخرو كف و
 تار ظوجتاس كح آر قب جا ديار سس ءارلكى كن ومضما فريم نآرق ليجنالاو ةاروتلا ىف اًمح هْيَلَع ادْعَو

 لين لوباتك لاس ةمانقدك طل ل
 هدو وم

 :بلا اوجروا شا ارا

 ده سئوجوم لس ليئارواح ار الدو جس لذ لاي اكهدعو لارا كك كت اضارتخا حس تبعي تابالا

 دنا نرومذ اكمام لبن تاراوتودوتج سرك« لين ملسي زك بسن وو تسود تاميم ظروا تاغي لي تادآ سلو

 سا ليث ناوج ددجداب كس تافيرجت مانت ل دان بس تاضارتكاري تس قلك ل يبا كك اهب ليث اضم لوى بج لس

 الش لإن قس نومض لس تي[ اوج لين تل يبا لوقا ودعتك. القات ب تررطت لن نا لإن دوجوم لن ايد تنذو

 وك اجيد طوير طا كم ان سر يموك ويتنيكأي لوي اي لاماي يباب س لان اي لوي احباب لوكس كلج“



 مسجلا ج سخفاكزلنمَج هنأ ١١ هراب (ةرةَبوُتلا ةَرْوُس
 016 ىعم) - كوم تراداك دن لكشيببروا اكن انكوس

 0 -'ج لكى نا تماشداب كنا آل تول كك اتم بسس يذابتسادوج و لو كرام”

 :ىلاز كناروخ ىلابكى ةقلذتنناتق لا اء نب بعا
 « قر نا هرارم تنس ايكايكوراشا لش تمي ةوروكدت فرط كن نىك دن مخ كوب ءاوُفّلخ َنيِذَلا ةثلثلا ىلعو .

 ردوا ىداخب رك ليتنا, ىتيؤكى و تلبم كور سايب لم ذس كل قب رق لكن مج« ريما نب لالي« كل اب نب بعل

 ل ىلا رج كس ددب دوا كويت سسوس لكن تس ايرفء جس حررط لا تس تي اود ككل اد نب بكد وخلي مكس
 للك بانني ركل راهم تداعى افقي تأ“ ًءامق لاح دوس آت بع لي تفو كح لوجت ةوزرغ.لكالاح لوماب د يرش

 ابفتاصن اصوك وف ارسم فس ب لع اقرا وار يجب_كدجر سكك تن عت كر وريشوو ردوا ت اليصقت لكرتس

 بج ل يوسي لح  اهق لاوشوخ لكدج ل وركق رايت ك- كس لباقم كس نو تع اكيناج كاتددادا رمل ايد
 هي ل قري , كك دم داود ري رفس ايظاقلي ب آروا ايكر ذكت تذو كت كل كح راك ولركرايترفس نلاءاسس الد اج

 لودي لابو روارك قي ووصقنل زمر لل وو الساكت: ءاجب لبر اج حس نلا لن ذو دود كيا ليي ود ف اوك لاب راج وس

 قات اترك اكل رجاب سمك ثدي دم لب بج ءافق ردا ذب اكتساب لات ءاكس دن كير شبك ايل ةى باو كس كم يق

 ل داب هس ريم حس لوك دلي هيت كومت ف لقفل بآ ام حت رطظأ ل كس ساوققف ازهدوا ني رو زعم سوست

 فيبر شل ماوي بج كك ور ت12 .1لكج داب ضيا سب 1ك وكب حال ايكت ضايدد

 وروشم نس تار طرد وا لولاور كن ييسا لش لسلس لاكي اكذ خب وس ف اهب يح ب رولكس ىدنب لي ل قس ال

 ا اقوم تاجخركا ءاكتود بكت اباقت لب و”كي اج بس ايدك آل م دج تاب ياخ 1ع لآلات ب دب تاي لوك كاترك

 دوا تس وماررف فير م ىوجرسل وا قت ل فير شت سرر فس بج بآلاف رش تسداع كك نفق بس آع كرم ل
 رواكس نايبرذع يس ذ لوبتتت قدآى اأيي قلم م اءرف فير شت م دهس يس آى بجرم للا تس ا رفادا ذامف تعكر

 مصقنروا سركيس آر ايكممالسف# لع يآرب ريم بج كءاعد كت رفخم كل كك اول يلامرف لوجقر طعاكن لا نس آ

 شغف ل ءىىدي رف ل راوس فق ايك هت ايكو سوك قف ايار ف ةقففن بآ ايك شب نحاس لب اج آيا رف لن
 اك ولوب ث وصب نس اسكس بآرلا كرر كليحور ذعر كب نوع نوم نحس اسكسروا ككل رك 1ر1 لوسر كس دنا اايك

 نابي كس ثلا كبس ديما ك3 هك وم تر افخركا يآ فاك ولوب جي ركرولءاكعس درك جا ظري باآمثلا تقيل صوف
 ةاجاعجما''اهكجي فس” ”ايامر فذ بآءافق تل اشوخ تدم كلبي ع رواءامت ليئرذع لوك لاو ءاكومر يك م اننا

 ركن ايب دفع حرر كل ورسود قت ون ؟ايك يك نقل عك كول يآ الج لن كس ركل صيف نب لي داب # داههتتقلا

 ان اوكن وكروا دب سريعا يكمولعشيسس وكول نلا ف س,ىتى اكل #ريتءاعو كت ررفخم ى الفاف آحد



 ١١ هراي (ةرةّبْتلا ٌةَرْوُس ريع مهي نمإلج شف كنلانَمَج

 اى نا ذ فقتي بآ ابك حرر ط ىرابقى كذبنا كت تس آريسا نب للالب ردا قر ناب هدارم كيك ايات ؟ ات
 ملف يسب امرف حاس فس لكتاب حس ونت متوكل وكول تقف بآرجم ءايارف سس مقوج اارف وتو
 2 وم كين لع لوك نيس كيسا 3 لافوو دوو تسد اجت رداع رزل ع تلاع كاذزب نتاج نزادنب تلج تاب م

 ةداقولا هت تركي لربي مس فرط ريم في ترا ولات اتركاياج ليي رسل كس زارغ لس خت كيور

 : 13 لحر ذك تار سال اي بح ءهتخ يسد سبب اج ىو اتركم السوكنلا بج لن تح لاح داذايتب سيم

 قد[ ف يضل يا يما نب لالبإي دب/دة اج دج يح وى اذ ل لن اجومب كلا تاىديت ىلإ اك جتك اي ذة

 اقفال ب 1كوب فيلكتتببوكن اس سيان لوك ايكل مرور ضاح لب تمدخ ىك هقففَي ب آف كدب كنا

 ومن رول لمار ليكي بج ( اند تشابه ) اناجدن لاي كك اك يامر فروا ىديد تاذاجا كت مدخوكى ويب كل الب نس
 كلاب نب ب عك اؤاجوم شخ لآل م لوفاكعسرمذاوآي ءافتاب رد ذي ب تت كن اك نيس اذامف كرت ليي وإ دك

 غّيسدداب كرابم لاي كس بونود نلادوا رم ك ولدك قلو لوقف ىر يمل ايكو «اذب ركن دك ين نرمي
 انفال ب آذس لرمي قدداب كرام كف اصمت خب ذ#هئلاديبع نب كلط وف إي[ ب ربهس لب بج كك نس 1ك

 اييد ل هار كادخ لاماراس انيا لب ىو سا لن ايكض رع نس نا « لانس ىرجخ شيخ كدي وت نس يآرب ايكم السوك

 .ةقلقاو كوة يقل لراس

 زلت ناب ٍدوبعلاو ناّميالا ىف ©َنْيِقٍدَضلاعماَوُنوُلَو هيصاعم ٍكردب هللااوتااوبم تا اوما نيني

 00 ا اًرغاذا لاين حنين بارعألا نومه كو نموِةَئيِدمْلا لفل نا م

 0-1 نعل يبل ربخلا ظفلب ينوب دئادشلا ن ديلا شو اقع ايون ومي ذب هلق

 آًئِْوَم هَنوُظيالو وَلا ٍلِسْسَف عوج ًةَصْمفلَ الَو بعت ٌبَصالَو شطع ًامظ م بيِصُيال مهمنأ ببسب

 ِهيَمُملَبتْككل ابنوا اًرساوا ٌداتق الْيَت هلل ةدعْنضنولاكيالوَرأَ ٌبضغي يقي اًنطو ىنعمب ٌردصم

 َذ هيف َنوطِفْنيالَو مهبيثي لب مبّرجا ى 6_0 اجا عيضْئاََهل ان بلع اوراجيب ٌعلاَصُلَمَع
 ائاَكاَم نَسْحهلد|مُهميِزَحَيِل كيذ هَل بيكا 0 وي ف قيال يال ؛ ةرمت ولو ٌةَريِيَص

 قيما ةُردن ةيربس هلصو عا ياعم هلا لسراو ت َ
 وق 2 ب 2

 عامج ٌةَفيِإْطْمُهْنم

 ايل يي 8-5 مس 0 ككمو
 انيدع ىلاعت هللا ىضر سابع نا لاق هيهنو هرما لاثتماب هللا تاقع ©َنوَرَذَحمََمل مكحالا م هوملعت

 .ملسو هيلع هللا ىلتص ّىنلا جرخ اذ اميقآلحا ٍْلخَت نعلن اليف حول لاو ايا ارسلاب ةصوضصخم هدف
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 مسج وللا لج شف كن انَمَج ينك ١١ هراب (هر وبلا ةَرْوُس

 ياي دمر تاس كس لوب ل لورباعمروا نايياروا ور تس دفا كرك ت يصعم لت ولاو نايا سا : م

 انت لابس انهي كرم كل كس لودتشااب لاهي د كس فاارطا كح ارو كح كس نالاو ني دمع ومد سالي مالك يركت دوص

 تروى باب لك زم حس ناجى ففي ب آكل ناجي ادكابي ذيب دندوا تيس د عت تفي لوسر تقف كس هداك
 8 رمت تسروجا (نوبغريال) «<س يا رفدني كيا ذ__ةقفافف ب آركن ركل ب احب تا دش ناو فا قيال

 تلا كوببوج وا ذب لاما تنقشم ىلاهسجوجروا قب ايبدج لش هار كر لاوكن ارك جس حسمجو لا تفاح فل
 كن ووكن ايدج روا ع أطو قتكردصم انو م وم بضفب جبوم 2ك افك كلج لي ىلا ىلوج ردا لركن ا لما

 وا زج وكن لاب ( لامعا ) نلادكاج ايكيا ملليك مان كس نلا ( رب بس نا )يآ لب لكخ كولا ديقاي لس فرط

 هيد لادظداد دوا كيس كاطع رجاوكن الكب مهرجا ىا نينسحملا رجاز اترك نعل اضرج اكن دصلتيلاايبقرم اج
 هك نا) وك اركي ري ذي لل سوك نا لاي داد# ردا دعت لويد كيا رك اك ررغرللب يظن نوبل

 هداج بحب رواءازج كلا نك دل يات سس كت ااك لامعا كس نا ىلا هت ثلا كانا ايكو هلل ( لع نوم ان لامعا

 1 كيس زف[ [رفشاوريررس سالت ب آردا قى الي ثناذ ب فس اج هر عتت كس نادك ولاد ذساج

 ايكش وبك ايباوس لوب هس تكل لك كل كس هوزغ بسس بسك يس اهني وكن وسرد «لوم لذات تأ (هدنمآ )

 كس اوس دس رشي كات لي دعس رمق إب روا هس ركأياج تعامج لوني ك ياس ل تعانى دبر ج كاك ساه

 كم اك>ا فس ومنا وجر كو ميت وكن اوف ل 1 جلاد لاي كس نلا كولد و حس هوز بج دوا لي رك صاح هب كنب د

 ن_ 8085ه سابع نبا ل اج رذ كرك راجا كى ثورما لكاس باذعسدألا هوك ا” لي اد < ل ساع

 ا هد جس لبث داب كس تضفامت كج هد كت كح ىاوج تمي آسقباسدوا جس ضاخ دختاس كس يارس ( ملك )يي ايارف
 00 ا

 ملكش جدارم ناميالا ىف تيعم ست يعمل نيقداصلا عم كب هراشا لم لا ءدوهعلا و ناميالا ىف قوق

 وعش ناميادكك تابجج جس لائم دئاذ لوك تيعم لاك لح ناكملاو تالماعملا او تالماعملا يف تيم

 -<س نايباكقير اس تيعمير قدصلا قدصلا اومزلت : للف

 0 اا وقول «مهسفناب «ب نايك ل معيب خلا اونوصي ناب : :َيِوَق

 200 ةساجوووق علا مل ىرآ فلا جوكي آجلا ولدت لش بع اسمو

 ها نشجي مرمزإء



 ١١ هراي هربوا ةَرْوُس اقل مهن تكلا جخفاثزكل امج

 جه فلابرو#ي «ربخلا ظفلب ىهن رهو : وَ
 دع موتا خلاةنيدملا لهال ناكاموج عدارم ووك رواه نايباك ترمس كلذ يءىهفلا ىا : لو 0

 -فرظاكد هس ىكررصم ل نس ًاطو ءَاَنِطَْم نش اًنطو ىنعمب ردصم : :ّقْلُوَق

 -[ آل يثاك لاشي يروا تقد نتن لب ءنوبِيصُي ال ىا نولانيالو : قوم

 -< ماعو/ت ييصمروا فيلكترب ب ةباصا نوبيصُي ىا ةَباصا ىا الين : يوه
 تفتك اريك مه «ريمض « نينسحملا كح انركهراشا فرط كت ايسارصقم كف اضا لا رمه رجا ىا قوق

 - لوم ت ناسحالا ىلع تلالد لم ساركاتوم ىفاك نبك هه رجا وف .تروءجسايكي ال ك كييك ايبوكن احا
 مدعازبله كر ثولروكر ب ل هاتي فرط وود داو حمتو ا لفافنا« ريك ب سستك كج هراشا لم للا «كلذ :َللْوَق

 - ايكوم تتش اكتنقباطم

 جه راشا فرط ل وزنببسس (ناكامو) تيارت[ ب لا فلختلا ىلع اوخّبْو امل : لاو
 سلا تع ات لو ت قرف يدركوراشا هس دك ةليبقر يفك ل ةقرف «ةليبق : :قْلوَق

 ليلو تيا ذبل رفق ل قلت فوزجر يما وهقفتيل كس هراغا سب لا« نوقابلا ثكم :قْإوَف

 2 يكل مامن رفا شداجب از
 ٌناكام بانك دوك شرات ل لوتأ [نوئوررصتقم اق اضا سا خلا فلختلا نع ىهنلاب اهلبق ىتّلاو : َلْلْوِق

 نونمؤملا ناكامو رواج تاج انين حس تكرم وو زف ضنك ل ايكايارخ لب خلا ةنيدملا لف
 كيشىاتس خلا اهلبق ىتلا «< شرامت لش مومن كس لوي آل ونود جايك ارف عرس كلك كبس لي خلا اورفَنَيِ
 دوثتسا ذب قفاز ب آرواوم ماع يفند حس لك تروصلاوو < قئوج لب للاي رلك سب لص كلاس باج

 تناذب آرواوم ماع نالعا ليج جاكي ارسم اكس د لدبي دلك تانج ىذبي روان كس تعاد ليقول

 - لوبن كيرشروخ

 2 قه رس د نب

 ج2دتوبفي

 :تاناطر

 وكول لامك يامر ف لبي لا لوم لان انتي آمي يد روطاس كر راهظارب نات سوم لين يرش ل ليت وطرب تح اا دوج هو ضاروا تل جسد لش ني دج كول تسي طر حس تيآقلاساكت آلا

 كرام سايب كوجب كلا ف سد كير شيب دكا تكسر زي زرع سس ناج لك تقفي ب آكن اج قب اكلي ذ تاب بدك



 برلا

 معضم 0الججشف ل اٌنمَج اه ١١ هراب عر ةَبْوُملا ةَرْوُس

 اج كك راش لل ل بس نومديقو رو نك لنا انكر انار ذوك ونمو مادق كيا كيا لب ءار كا دخروا ليت

 يكن اصقناانيادوخفس وجمالك

 روا يتقبل ادخ وار لوسر كس ادضروا لير كيت حس مار آلم لور عكس فكلدكا انت تيس انمزرب يل يصالغ

 للاسر نلاش اي دو دحر فرص ترض دوا تييعمرر لك ايكذ الصيب حس ىلا فس نسخ ا هتف, ل اهنا ليتوعص

 لل تاتو تعاطا كش تقو مايا هس بسججاو لب نار ذرب يب مسرب تلا« دوصقلن بيد تدر لقب لدن وصوت اسس
 عىدحام) - بس ايناندعدن ذكر ايامك سدي بلطم عسى ارمركتسرفوفيصب دج لأ مالك ث تي آس ردهتسم

 حي بطعم حس دابج مكوك قلخاكت مينا ليد زنك نير ضن خلا ةقاك !ورفنيل نونمؤملا ناك امو
 بج روا كم دم طاتفتس اب مادأب اص ون قكىن ايت فور زرو ديكو تخل ك لولاو اج هديت بج لع تيل مسك

 ربك س قاداج قو تيان لا لب تيب نا تس ركل فوم لير شل لا بسك بس انآ 1 عوم اكدابج

 فاك ت كرش كى تعامجب كيا دلكب (انق ىرورض لع لاومترك اريبج )وم ىرورض تسكر كرب كاتو ليك ت يع لا داب

 هدر ياروا ةساجالج لدابجهدركيا قت عسهورللاو نسج هد كت بطاؤاك ا وهقفستيل كيد نكس ني رضى لاءعس

 بج رواه ركل صاح نيد مو وركألاو نسر مش لبني دنع هراشا فرط كى اس (نوقابلا ٌتكمور بلم ل يديد

 - ل ارؤ سئ ذرو فاظظروا تيصحم لرواد اك آس نيب دم كدا كل أ لب اج[ لبلاد ني دباب

 :رييضا سود كت بأ
 هتلر رظدس لادا نايباكتيمجا لك شيكي ني د لكل بي سا الكب لحس داب قلعتاكت يآ ساكس برضى رعود

 لي وعر ابر كاني ١ ليكن # ركل سى معين و كولو حس لي لير وا تعامج ى ابرج مكي وو دوا ع تحاشو لك

 د لأ ايجي نيب ديل د ذ كس تدحدتأو ظعو لي موق ىقر ارك آر دوا لإ ركل صا ملكركاج سم مع زك رعو كر ادي دوا

 طعم ف ادَجَمل لم ترقالد برقالا ىل رتل َندرَكَن نولي نيل اوُنياَقاوسم|َننْوْلااَهَيَأَي
 نارقلا نس قوس روس تلزم ولو رصنلاو نوعلاب ©َنيقّتمْلاَعَمةلل َنَوَمْلَعاو مهيلع اولا ى ءاةدع

 رام فسم لإ / اة داري ءازهحسا ايس

 ا ميز ىلا ادع دهس لابي ممتدَرَك

 نولتبي نوُستْعُيمَهّْنَأ نونسؤملا اهيا ا ا ارقاَجَر اب
 م رو دق

 6َنوَُرُحَرْيْمُهاَلَو مهِقافن نم قويوتيال رح ضارسالاو طحفلا بقت إف



 ١١ هراي (4) ِةَبْوتلا ةَرْوُس | ساو تلال َجسشف زل انَمَج

 برملا َنوديري ْضْعَب َلامُهْضِجب طن ىلا ابأرقو مبْركِذ اهيف ٌةرو تلون اماَذإَو نولثعدي
 ميِرفك ىلع ”اوُرَصناَمُت اًوئالاو اوماق ذحا مِسَرَيْمَّل نإف ْمُسُقاَدِإدحاْنِْمُكبْريْلَه نولوتي
 ْنِقلَوْسَمْكَجْدَفل برين مدعل ئحلا نهتم وِومُصْنَأِب ىدهلا نع مهبول هللا َفَرَص
 ققتست ىل عُكتتَغ ىلإ شِنَعاَمِهيلَع ذيدش قرع الفوط ناس دع سم جفا

 57 6 “ 2 ول 7
 ْمُبَل ديري 9ٌرّيِحَت ةمحرلا يدش ٌفْوُرَنيْيمْؤَمْلاِب اوذعبت نا ٌمْكَبلَع صْيِرَح ةوركملا مك ئاقلو

 هيلع وهال هلإي دكا ىفاك َىبِنَح ُلُكَف كب. نامل نع اَََوَت هلا

 ىف ٌُمكاحلا ئور تاقولخملا ُمظعا ُهنأل ركذلاب هّصخ هْوْيِظَعبَذَعْلا ىيركلا شْرَعْلا ٌبَرَوُهَو

 ةروسلا رخا ىلا ُلْوْسَر ْمُكَنآَج َدَقَل ثلزن ِةيارخا لاق بعك نب ىبأ نع ِكردتسملا

 هريغب ال ُثتقثو هب

 2 5 ِ 2 كح 2
 برقتالاف ب رقالا حس نا هم ركل اذق تس( رافك) نيب لكل او اي سآ خييسا مت ولاو نابي سا : ييجي

 دم هئلاوكر ندير واءوحكر يور تنجديت اسكس نا منشن لبن اي قكردنا دابة دورك جس احدد« بيبجرتلاب قب اطمكس هدعاق كس

 فولوجبب حس لي ناي انم نا دل ىلوم لان اكن آرق تروس ( ىن) بح رواء دضتاسكس ويتم ريل رؤ لس ترض وا

 هسايكفاضا اكن رضت لع ناممبا كس للحس ل مت فس تروم لاا (ةاتب) ل تس دك ازهتسا حس باعسا كيفن بآ

 روا<ايدرك ف اضا جو كرك رت لك ا كنا لن ناميا كس نا( فس تروس ا) ليم نامبا لبا لولوج ( ونس )

 م اكدافندعا فعض لبي لولو كس لوكول نموا « لين سدوم: شون لورنس تروس لاا ثم لن سدوم وخد

 اكرفكديززم ضر فكل نا حسبو لك كر اكن اكتروس ىلا يدرك ذاضا اك دنكر زم لش لدنك (نلا نس تدوس ا)
 لاسر وكنا ونمو اس دجتاس كس اترداءاي (َْو وسي تي د ليث نمير ايك عكر عرب ىترفكت لاعوروا سيدرك ذاضا

 روا ل تيل ققجهوشروا تس آل دئاب حققافن رجب كول ركع اتاجايا ذآ حلف كس شارعاروا ى اسكن مبترصود اب كيأ
 ( ني تلك ذك تاب حس مراشا كس لوما قت ) يؤ تل كب دوك رسود كيا ةاعتس لوم لان تدوس( ىع) ٌلوكبحب
 وقادر لد لوك ير كابر سنت يجد لوك وم كفل لكن ين تل هورك ب لاح لن تن اياناج كسحكمو( لصرو)
 دوا سدر تياربوكب ولثكس نادثلا كس ثلي فرط رفك كول يرجي ل جسر كيت ترو« لإن نس اج لج رك

 با كيا لاب تابت ء ليتل بو كري مدع نا تشن لن كوب نييك اومن كس ىلا

 قراهم < قاشري نا اني لش ناصقف ارابمت « لن اتقن رجوو ( روا) ل حس لن ىت مقتل« لن حس نجت ىدابمج
 نامياروا اج آرب تيارب تكي < برت و اك الف ىراهبمت ( جس اشري سا ) انآ بت اكزج هدي دنيانوكم روا تنقشم فيرا“

 متو لت تس رك ارعا تس ال نامي اري مت كول يركا با /؟ جاور كس نا« نايربمروا قشمو ك- كس نولاو

 جمد



 سسجاةزكلإل ج شفا كلامج مل ١1١ هراي (ةرةَبوُتلا ةَرْوَس
 دداءهيدوا كلك ن جس ايكداتعارب ىل قلم جسايكس وربي ىا ذس شب لتوجملوكا وسلس اع لاكش كس ريدا
 024 ىلا لررتم ماع لع اتراك و ورك دو كس يضرك شع ع كلبك رن مشرع

 + كتر 7«لوسر مك ءاج دقل”تيآىلاو ذم ل زان: ضرك بسك ايكت ياورعسبعك

 أ 0 0500
 ا رم [يبهصت لا ا 3

 ل :لْلْوَق
 -<ه باو: اكردقم ل اوصل تدابكيي رْهْبَلَع اوظلغا ىا قوق

 تشان ادجو ماقام ليبرد اتفق ل سوناطس وكرم افي اوك سجسففَو كي:
 دهس لاكابسجاو

 دهسايكايلدامم بهسركل وب بيمن تيآءجس كرما لب تقيقاركي سكانر رجس. «ايياج
 .علا نولرقي : موق
 رضاع كارب له .[غطعاج سير لاك اقب لع ضعب ىلا هضخَب رطَن نش لفك مكاري له لك يوي ؟ ل آل ترورضايكى دن ا.د قم نول وقي أبي
 -ل ليث ترورض كسا فوذك نولوقي كة الادهي ابر لم لاء بئاذ ضعب ىلا مصعب َرَطَن ردا

 .نيملسملا نم ىا ءدحا نم : شوف
 ترتد جس بس انمكس مامي رك لسا س.ءاعودب كك نةقفزم لصرو ممهيلع هللا َفَرَص قر
 -<س يت اعدرض ملم كة لعاك هللا فرص كنج قلختل اوف رصنا ب نوهقفبال موق هناب : 5

 .مكلثم ٌىشيرق «ىبرع ىا همكسنج نم ىاركذم : وق
 ذبل لوم لب تمور داع ل سالوضوم دنس يردصما شو قنب ام مكه هداشا ثلا مكتنلع ىلا ؛ قد

 ايكوم بخار اعمرع

 22ج د يقم سد نم

 2و فت

 نايم لوصا مت ؛ فيك ا نق نبل لن تي آس ا خلا رافكلا نمممكنولي َنيذَلا اولتاق اونمآ نيذلا اهّياي
 هي قي بالسب ةركدامج تس سورفاكٌ اطمح برقالاف برقالا روا لوالاف لوالا نك“بجسايكايك



 ١١ هراي (هرَوَبوَتلاةَرْوُس كل عمي لآ جخفا كل نَمَج
 هي ماا هريشو تومرت>:ر بيرج مامي ء نك فنا «لكروا ككسوم عر راف حس نا بج ايكدابج حس لاب تاس برحلا ةييزج
 كس لاايا رفا آكل انس باتكل ئارمجي قلك ومب لظاو جر وفرو حروف لمي مالسا لطبق مانت كس بر رول ايكوم بلغ اكل وف راسم

 لك اتفقت ب 1م قاع بيير قدح برعلا ةريازج ج كك ل فير لوب كل كس لاس لاويضور ل يلا دعب
 - كدب لوجو كح ناريادواايكل اق سس لون اسهتكس مور لس نير شار ءافلظدعب كس تاذو

 ل لاء جسدت تيبآ يس لكك لاشك اقن كراوركس نةقثازم لب تروس لا خلا ةروس تلزناام اَذِإَو

 ك قارنرولازهتساوو ولج لآ تاب لب ميل نارواهس لوم لان تدوس لوك م كدوجومريغ كنا بج كساب داجايالت

 ؟جاو«.فاضا لش نامي لاس لشن سس لاك يك حرص لبا لم لب ريددط

3 

2 3 



 سني للكشف كتل نيج 2 ١١ هراي(0 ءر سنوي ةَرْوُس

 01 نا 1 7 106

 3 3 ا و

 و 2وورثر و و

 تلغلا وا نيتيألا كش ىف تنك فال ٌةيكم سوية

 .تايارشع وا عستو ٌةئام َةي ألا هب ُنِمْؤُي ْنَممهنمو وا

 «لتع آن اب لت اود كش ىف تنك ناف اوسع قلب روس

 لو لعل ووس ليي لوس ليا ءتيآك يا هب ُنمؤي نم هفهو إب
 ع

 1+ صج
 ثايألا هِدِس ىأ َكّلَي كذب هدارمب ُملعا هللا ةلاوييسحَيلا ناكل اواو

 زاجلاو راكنا ماهضتسا ةكس لبا ىل يََناَكَأ مكحملا وكيلا نب ىنغنب ةفاضالاو نارقلا اتي
 اًنيَحْواْنَأ ىلؤألا ىلع اهسُمسا وبو ٌريخلاو اهسسا عفرلابو ناك ٌريخ بصتلاب ا هلوق نم ل لاح ٌروُرجملاو

 باذعلاب َنيرفاكلا سات فخ ٍرِثأ رشف نأ ملسو هيلع هللا ىلس دم قولا نؤحيا ى

 لامعالا نم اْوُمَدقامب امسح اًرجا ىا متر َدْنِعَقِْص تنس مَدَقمَهَل ناب ىا نوم
 ٌىنلا هيلا ٌراشملاو ٌرحاسل و ءارق ىفو ّنِبَب ©ُنصرَل كلذ ىلع لمتشملا ن دا َئ

 هنا ابردق ىف ىل ايلا مايا نس مَآ هيف ضباء ومَا َقَلَح قولهم تاو
 ٌلَعىِتعْنإَُ ت دتلا هقلخ ميلعتل هنع لودعلاو ٍةحمل ىف ٌنَقلخل :

 ّر ةيذادْعب مال رحال مفي جيف ةدئاز نهم يقئالخلا نيب مالدي هب ٌقيلي ًءاوتسا شل

 دا معد هني. 05 هللأ ٌرّيدملا ن اكمل عدم اسال ل ع

 "قياديي ىلاعت هل لاذلا ىف لصالا ىف

 رمق الو ٌسمش همث نكيمل

 نإ ردقملا !بلعفب نايوصنس ناردصم "قسطا عي

 بيني ٌىِزجْبَل ثعبلاب ديبي ءاشنالاب اهءأدب ىل قع اللا ريدقت ىلع حتذلاو افاتيتسا رسكلاب

 مير ءيلاقاَذَعَم ةرارحلا ةياهن غلابوام ميكن بارَسَمَم مهل وردك نبذ و طولا يالضلا ايتواونمن يذلا
7 

 ه|نشجي مزمنإ>



 1١١ هراي(١ 55 سنو روش مع مساج مج جشف لانج

 دقوا رون ىل ءايض تاذ زيضَسْمّتلاَلَعِج قلو مبرفك بيسب َبيثيل ىل © َنورفَْياوناك ام اك 2

 ناك نا نيتايلُرتتسيو ريش لكن م ةليلَن ريرشعو نامث ىف الزنم قئرشعو هينا ,رئيَس كيح نم

 َكِذهلَنَحام بالو َنينيلاَدَدَع كلذب اَواَتل انوي ن نيرععو ةعست ناك نإ ًةليلوءاموي نينالق بسلا

 َنورّبدتي ©َنومعيووملتيلا ُنيبُب نونلاو ٍءايلاب َُلِضَقُي كلذ نع ىلاعتت اًنبعالاقحْلإلإ روكذملا

 يسسشو ةكئالم نم تتلائم ناصقتلاو ةدايزلاو ئجملاو بابذلاب ِراَهَتاَوِليلاِكتماَف نإ
 ٠ تالالد تيل ابريغو راجشاو راهناو راحبو ٍلابجو ٍناويح نم ضل ىف و كِل ريغو موجنو رمقو

255 

 00 نإ اهب َنْوعفتنملا مهّنال ركذلاب مهصخ َنْويمؤيف ©َنوُتيموفُل ىلاعت هتردق ىلع
 اني نَعَنْيِْلاو بينا اكس اَهباوئاَمظاَو اهل مبراكتال ةرخألا َلدب آيّْدلاَةوَحْلاباَوُضَو تعبلاب

 ٌيِضاعَملاو كرشلا نم نكبر وأم اهيف ٌرظنلا َنوكرات نولي ءئادحو لئالد

 هب َنؤذتمي اًرون مهل َلعجي نآب بب مهامهم مسذِشرُ دة يخلو َِعَواوسمَنْيذَلا َنإ
 اولوقي ْنَأ ةنجلا ىف هنوهتشيامِل مهبلط هنن يا ني ةميقلا م ٍةييقلا موي

 نام هبِعد راو ةلساهيف مكي امهر مينا عقيق اهاقاف للا ايرغا مهل كت
 تما

 6نيِمَلعْلا بهن طهلل دمه ةرّسفم

 رتب لت شلاولوارص قي | ءرلا <الاو مر تيابننايربما دب وج حس مانكس ثلا لوم اترك رورُش * : ميم

 لبا نلوكل وكدا نايك نم“ تفاضا لم (باتكلا تيآ) لو لتتآ كن آرق ( نال) باتكم اكي < انناج

 داس بضن ابَجبَعء لاح اًبجسع لاق كس سارورجبراجر واس راكم  ماهيفتساءاومب بجتسس تاب ساو,
 ( ىكبصن نتن ) لبيس ماًنْيَحَوَ رواج خلا اَنِْيَحْوَأ نأ رثرواجس ماك ناك تاس خر روا هربت ناك

 جتاقو ساي كافي نت يا سي نا ذمتك ل لش نحس ردص انجب ءانيحْوَأ نأ لك تروص

 هك ناك يان ىرت و ذؤلن لا ليث سس آد ناامياوجر وا جس هرسفم نأ جيس ارو حس بازذعوك ور فاك تي لوك واكد

 راذئاوج نآرق يكل نيك ر فاك ءج_لدباهجااكل دعا سو كك كس نلا تن ب تزعل ساي كس برك ناك
 افقي بآيلا زاغماكك لذ( ليث تروصل1) < ٌرحاسل ل تءارق ل يادوا وداي الحك شالب ع لمت ريب

 لي للود تدابقغا كس لوفد كايندوكن ع زروا لوف اس آ فس لس هلا قو باراهب كسب تقيق> « كس لوب:

 اديب وكنا لس كيا ف انا ادخركاروا كت لدن اي روا خرروستتفو سا كك لا ايار ادبي ل رارقنم لكلا ني

 كا رييبج اوم زورفا و ولج تمولكت نكي وصقل و ميخأ كت لب رعوكق ولكن لستر ل ومعي نفر نار

 ءهجم-



 مضي تلال ج شف كلانَمَج هو ١١ هراي(١٠) سنوُي ةَروَس
 نم تسلا لابأا تسرك سم راس كى لوك اترك بدت كرعارب كس قولك هوءجس ناش نايا كلا

 0 ا 3-- اراهشدتلا ري ملك /اخ قع كس ار كش افس كن لا تب ملح دراكهديقكل اكس( رانك )يعج هرئاز نم ( نم عيفش
 لب ىلا ذاكء ات ل صارو لع (نو رك ذت) تتم لان( قرب كح كس للالد نا) متايكوركى دنب كاكا فرس بد

 وج ليث ررصم ل وفود (اًقسحروا دلع و ءجس اكرر دعوايحفس /اجناج لاي كس ى لاقت ثلاوكبسس مث «جس ماغدا

 ترروم مالييزقت فروا تجد كف انيتعاجدجتاسكس هرسك(هنأ) كت بس لو بوصن جو كردقم لش تا

 قلادات ءاكعيركاديي هرابوو قلو لس كعب رمي كءاذتبا كش دبي سنان زل هس اتركاديي ءاذتبا ىو «س لغ

 لاما 2 يوكن ايكرفكذ__ ولون تروا <:لدب تاس فاضنا كك لامن كيتا ةسال كامات ل كو

 كسر فكس نا قل جو قرف نا دم باذع كان ددددوا ءاكدج او ينمو تتا لم ترارت قي اكهلعس لاي ملا
 ايكااط عر دلوكدت ايوا ايانب رادلتي مالاو قشور كش يانج نثوروك روسفس لتس تاذاكو كد اج قدازسوكن ا ببس

 اتب رو ريشي لت ارووروا لي اني لل نم ست اغا لب لوقا لاخلا لمي امره حس ايتن كرر كاك كس دئ اهدا

 اكل وكي راتروا لوسرب يل رذ كس لاا متالاح ءوج اك وفد اس نيب كاس انئب ل هديشول تار كير واو اكل فد لين نبك حس

 وكل ويناشنوو جس ءارولاءارو حس لادقلارصتقم# ( ثببع )كن < ايانب رقما جب بسيي ل ىلاقترقلاوركم ولت ب ارح

 ل اعروا ف7( نلإ) رج كلا كس ندزوا تارايقي 4_2 مقلاو ذل ف روف تكن اييركل رك لوك

 ردا هروح راتسدئاي روس تشرف الشم نا رفاديب سي نوفا آنس وج ليز زجج لارج روا لب كتكر وا نحب لي

 لاو سرك لالد ب تدق كلاعتاايقي رينو ت تكتخروروا يرمشروا ايدد ابيب «ناويح الشم لب ايرفادبي لي نايز

 كتأول قلك س سا ايايرفركو اك ويف روط لع 1 ” ل نامياهول كك سولاو ثكررذ اادخ لثث لايئاشت

 هددوا هس لبي ثول كت اقالم ىرامب ديل رز ك محب وكن وأو نكس ب تقيق> لو تداهثا عفن سس لوين ان نا

 ( كال ) © ايلركك انما ب ىاروا لن كك وم ىتارب كدنز ىوند لسدب ك- تاخآ تجب كف دكر ان اكت انآ

 نلا( ئن) لن لئن تس لوقت آ ىرامت ىلاو ذس كت لالدري تيبنادحو ىرامب دج توله وروا « لوو كيث كل لد تس لا

 ناميادج كول هوايتي جس مث” تسجد كى صاعمروا لامعا هيكرشم كس نلا تاكد اك وكول ياء لو كراتكس_ راو روف بي

 اهب رك يبعرون2_ لس نارك[ت روص لباب هه كامن كنا تلودب كك اما ك- نا بد اكنلا 2ك لسير وا سال

 جن كس نك لوم ل وغني لوتفج قرب, كس لي ركل سا لاسر كيترصقم خب ازور كس تم يق هور رذ كس ل

 نت وءانبكم هللا كناحبس كوب شما ووك ا كرت سن لش تنج ( دقي رطاك ) بلط كن لاء كل و: كداج كير جن
 مكي سلا لبي تن مالس ىديآ اك لاروا ء كوم دوج ومنع اسكس نا شوو ول ليك لطوك او بج دوا «دثلا بس

 جس ورغم نأ « لوب نام يات نر شرما تابورش ل ناردا

 ه(وشجيمرمزز» سس



 ١١ هراب )٠١( سنوي ةَرَوَس سوس مهجة 00ج شف كل نيج

 مرقم فوصوم بج تظتروا جس تنم اًبجع روب قلت فوز ل شارو ٍساّنلِل اًبَجَع هلوق نم لاح : ّيلْوَق

 قلق اًبجع «سانلل ثروا« ع ليت سرداندءمدقمري فوصوم اكت فمك سا ٌلالبكل امو لس لوم

 ثوم اك ناك ءاَنِيَحْرَل نأ رواه مدقعربتىك ناك اًمَجَِع مكس ئلكرع لق ا غياجاترم ف يعش ل اع ر رص ل لحا

 ٌبجع لم تروص اه ايكاس ذب ىكدجتاسكس خر ٌبججع روا «سانلل اًمَجَع انٌواحْيِإ ناكأء < تدابعي طق

 عرف وكب ججع ذ_#دوحسن بارواءاكر ربت لم تدوص كف ردو اهق حا لي تروص كب صفو اذهَح وا نأر واكدت ناك

 -هسايدار ل دب ع بجعل اَنْيَحْوَأ نأروا اعذب وم نس ايدماتوك ناك

 ءررجرم شكت مد لي عماجملا دجسسم كا ريب تس ليت تنفشتلا ىلإ ف وضومتنفاضاري ءقدص ْمَدَق :للوَق

 هس قاعي مالعع جايك راش فرط كح اك كس .فلس ريض دق ند مالعرضم رج امج اكد اكلي شك تاز
 -ليث ك دارم وتبي ربك امعالا نم اومدق اهب اًَذَسَح اًرجا

 ىقدصى مدق ب اناجايدبد يوكت قتل اريج اجاجاي بكم دقوقباسعس لوم عن ذك مدلك تقب- : كي
 -<اتدمل ساء قداص ل لق رص م اقم كل ساي« س كلك لف لويز تضفاضا فرط

 #هيووصقلانيو باوج كردقم لاومليأ كك روك ذهريأك كلذ ءروكذم : زوق
 -لث ةالدرفم كلذ لكلا خجايانالثتوراغا ماا ذبل كذاكرقر سن لف كسب اتيت
 - لإ هس الدرفم كلذ رك لي ثا دوللي لص جوج

 ٍتْلِج ىف رواج لانرثراهنالا اهتحت نم ىرصجست رداجلوارت نإ مهيدهي خلا اونمآ َنْيذَلا نإ : يوه
 -ع كلان ثم يعن

 ىئارؤ ةك ليكرهفلا لاكدءيبدقير طاب لط لاكش اوف شدي دنيي ك كبس قؤت مُهللا كنخبس : قوق
 لوم بلط خب اعدا ذيل جس ءادندكلكممللاء كة ساجومدوجوم قش ولطم

 ّمُهْللا كنخبسووواك لي ركل ثم اوف كن ثى بحب تنجب لبا نتن ياجاغم اذإمهيديأ نيب هوبلط ام اَذِإ : قلوه

 كف ابومرضاح قكثجو يارس نبا
 لاك اع رص ء يضع لا اني درا كت سردوكل سلس ًءايض سمشلارصقم اكئاشا ا ٍءايض تاذ قوق

 -- لاش سردرب تا 0



 وسال ج سف ثلنمَج اهنا ١١ هراب( ٠١ سنوي ةَرْوَس
02201001 
 ع

 :م اناكت روس

 لع اجيك آماناك ففي ترحل لاش مالك الب جس لاني روك [روضم ب "رم ناك تروس للا

 دج ايكاتك ذيب ةروصماناك اهي ديب طك زجل مسي لكلا مسا

 :لوزثم م

 لايك اك وكول ضن بلا كش روس رول كت لوم حك ا تس نوم شوا اوم مولع سس تاادر

 - لوم لقتعآن مت بود لت لاك جس
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 ل ضن

 سا ىلاقتدثلا كل هذي ميترم تاس تاس اشرد خلا هللا ىبسح تي آي توج كل ث ةس ارو ادددلاوبا ترضخ

 _ -اكياجدم لاك تارا موت
 نوم لباب تابسا قله سلا ان ىتولبباك تلم ساس كك أراك ماهفتسا خلا ايجع سانلل ناكأ

 حجو لف لت كس لا لكويكء يل نت كك تلاسر قو نسي تس لن ىق: اوفا ف ىلا لاك ساب
 اكتمل اسر لم لاوتروص تن لاولود ول اتومج كل اب شرف الشم انو حس لتروا ىلوو ركاروا حس انكسرك منبر كلاود سبب نم

 اكن 2 كح نؤفاثا كي سرسود اترك وسكت يشو ع اجب كس 3 هلو لاؤفام حس للا نلاسسما ل يلح« انام توفر صم

 تس نااايس دامب قليلا آمذال شضارتعا ىو وتاحاج اجيك لي بلاق لانا كن رذاي نب ىلركاروا اوجد نكتب اكيد

 - لاما وتحن لوكش بقت ا نا لع
 -< ا جمل ؟نيؤم كياوكى تكل اص لاهور« نلسترا«هيجرعدنلب س بلظم كا «قدص مدق

 سك قبيل وداجايكوداج وت قلن تابروا لوك كك راكتابج وك ورفاك نيبم رجلسل اذه نإ دورفاكلا لاق

 دلت + لوم قلاب دلة وسن دكتيسد

 كس تقيقتراكلا لئن اقان اوك يح ول لب تيب[ اا « مايا ةتس ىف ضرالاو ٍتاوئسلا َقَلَخ ىذّلا هللامكبر ّنإ

 يرش لولاك اقتدثلا بج ل نركب دن كمل اع عدول جير وا لم سمكا هب كس نبي دوا ناس آل ايكاياج دي دذ

 لي سوو دج وكن ين ذروا لوفامس آف قال ايا رف قي لي تيأس ا؟ اتسم فير شتيك اسود لوك مب كنج و تدابعرجب

 يبي سس هاب مو جساس



 ١١ هراب )٠١( سْنْوُيةَرْوَس اه مى تلال ج خف كتل انَبَج
 اري ك لورايسوا نع زو نام آل سرب اظروا سا« اجاهك وتدل كل ب ورغسس لش رولا ناو لاب فركب رف ادي

 هد لك كتو ح بورغو عرولط ابيب كح لا ؟اومب يكب اح اكس ورغنو عرولط ف اق يروج و «ىبافآطي ذلك

 -ىقاو سوم لطايد لا حس راينا كس بور عرولظوج دار عرادتم

 اني دركريتركانب بس لتشتري ملاع تنتاك اقروا تارايسروا نط ذددا سوقا آدجوكت انج سب تنس ا لب تمد لمان دج
 2_ ل قلطم قلن ساو ساب لك تست -ِ تدل ضان كيا اتسم كن دودج دواس قلم اقتبس ماقماكل و دقتاذ

 جايك ار فرج نوكيف نك لين رق لاكي كوكو ف سيق
 قولوا ىقوكن لو رت كس تب نحس ثم دعو نار ةاتساب نتا ءاوج نكتب شرد ور شرعلا ىلع ىئوّتسامث

 مولعم ات قيقت لك ادا زععس ا« جسد اياسردنا كس لا نابتج ار اسس جس يجي تانماكم امتروا نان زدوا لوف آم انتج

 قران كن كلود ايسك بي فرص كن تا ذك قف 2 ىلاتخا ىنتاس فيا ناسنادج « بن تساب كل بكس نانا انك

 فر اقر كشر ليج كل لك نع زكا عس تقوس قلى يا عراعش لكنت: لإ لتي هس دايس تس تبكروا © لك

 لورايسروا لورانس بسس ناوج ناسأ جس لاعب اكل اسر كن اسن! ككل ور ايسدوا لورا بسن حس كل سما 0*1 ثنع

 هدوم طيحروأ اعرب بسرواومريوا قس لوقا[ دقاسوج جير وا ح#.انكسركمولعمىلاحايكن انا نكس راك اس يدا تس

 َّت تم لتر يي ىت لاوس اك لاسر كك تقيقت كاس نر شرع

 نسأرلا هيا رس اع لك 0 نت ناوق بكرم هاج ب د
 كل لا« ىقتوا ين لو كر جرد ىلا تهادوا ىف ف رصوو لج تكس ناي نم: كس لو ,رزج نلا # ء يلع نبي هر اتم نال

 د ايكرلاوتس ىلا ملتكت يقتلك وزجج نا فس لومن جس اك نلت اتوب اضروا نيكئاص فلكل رابغ دوا فاح

 كتر دثقياذ ىلاقتشاوك وفوددن ايرواحرروس لش لس. لزانم هدف « نينسلا َدَدَع اوملعتل َلِزَنَم هَرَدَقو

 لكوتدن اه فرص ليز نكس نب مولعشيسس لس قت ثول فرط كني احر كهد دق لابي كات يا فراش لم لوين ان
 دنت كن ونود ليز نملكالاع نإ

 كح دنا «لاجاي دم ملام ىراي دم لابي د هادخ ليي ك- كس لانا حروف قروي تاءاكحا آر اكسب لاح اكب ا
 هو ذارثا# رحت اح ضف ركويدوكر احس ناسآ ل ضرب ركمولتمزك خيرات انك بانح كلاس هايل رذ

 قرات يشتم ليلاس بتل ك- تلك ح_ ذرايك لما وا لاهي دان رك ولعماك نادك لاقيرات ىف الع سان
 زارنا رار يوك تارك لاقي راج كدت اح ف الخ سات ىرورضانيلارابساكر ذدليكمىرتنج ممحون كلا كس رك مولعم

 ل عك دار درج رتل عد وس را لن سر بات لطم و 2 0
 - و قلت دقي راج رمق ريغو وكر رع و زور اذ م اك>ا حس تب كس تدب

 ه| ني مَرمزإِو سس للاسم للا ب ب سلع



 سنجر الآل جيشفاكلانبَج هه ١١ هراب( ٠١ سنوية
 انياددكدج دن اج ني لاي رفررقش ورح لل كس لونودرققو سنن ىلاتدثلا لن كوكا ذب ء لونساج لزم .لزانُم

 تبر بم اق رورش ناد وداي كيد يح ل يب هك م ليج اس>.ي ال9 سل رفع كا حاس ايل رك دب لبني ودود

 1 نما اتيجادإ ن لاس لي هرود كب اقف 1+ لي اج ىلا لول زنم كد ا نوم دلعا نو تك قامو تس

 - لت لوماس ا ليز

 : ليلجة راف

 1ك ا ذو كس نكن نا زوروا جس صح ارال4 كم كس نا نم كا ءجسس للبس *٠٠٠ قرود طسوا كدناح حس نكي ذ

 اكابر قيس ظلي نلت ذر نذواكزجب ل ذبل جس صحار قنا شكى كنز شكى كنا صح
 ل جس نزور دن اج قد آل جب قب ءاكوم ظنون كيا كذد

 دئاو ثس كيا حس ببحك تكدتد الاس كن ين زركم جس احرك رول رود لن ثنم "نك ع ندد؟ كركر كس نتن ذ دن اح

 دنا حررطا وا جنس انتم ارب كس لاوفوا "سس دامت ابرق ن او اكدن اج« لن تل ند ليت تس لاس كدت اه تس سرسود حس
 (هديدح تايكلف) دج لوةربارب كح لآلارا"ىرامت تارا

 ىِيتلِرلي مهلاجعتساك ىا مُلاَجْعيَرَتل سكه لِجَجوَلَو َباذعلا نوكرشملا لجعتسا اًمَل لّرنو

 ثرتن ٌرّذَتَ مهملبسمُي نكلو ميكلبُي نأب بصشلاو عفرلاب همه لعافلاو لوعفملل ٍءانبلاب

 ملا ٌّمّصلا رفاكلا َناَنإلا اذا نيريحتم نودفرتي 0نوهمكيموايْعَط قاد 2
 ير َنَكاَمَلَف لاح لك يف ىا ميكو اَدِعلَقو اًمجطضم ىل َةْينجلَنَمَد رقفلاو

 ٍرْصلا دنع ءاعدلا هل َنَيْر امك كك لا 1 ناكر ىا فوذحم اهئساو ٌةففخم ّنأَ

 مكيف نم الا نوفل لَفاَدَف 0 ق3 نيكرشملا َنْيِفرمَِْنََ ٍءاَحّرلا دنع ٌضارعالاو

 مبقدص ىلع بالادلا كلامه مهتََج ذق و كرشلاب ااومْلَطاَّمَل كس لبا اي

 نيرفاكلا ©َنيمجمْلموَقلاىَرحَت كيلوا اًنكلبا امك َكِلذَك اؤئلظ ىلع ثطع اوتو اوناءاَمَو

 د لبو اهيف 8َنوُلَمَحَت َقيِكَرظْننِلمِهِدحِب نضل قب ةنيلخ مج َفيَلَح ةكم لبا اي ٌمدلعَجمَت ت

 ٠ انا نوح َنْيْوْلاَلاَف ناخ بارباط ايل نارقلا انتايمهلعَلتاَدأَو السر اوقف بسب
 ىغبني نَوكياَم لق كيفن ءاقثت نم ٌةلّدَبَوأ انتهسلا ٌبيع هيف سيل آَدهرينارقبِتْتأ ثعبلا نوفاخي

 .بيبس قم تْيَصَعْل فَ ل قئاَجل عَ تن نإ ئضن لب قاَقَيَنمهلْوْبَناَل
 2 2 ا ل --- مزز >



 139 ةراي(9 + َسْنْوُي ةروس ص مسج رنا حشف كنكلاَنَمَج

 ثطع ًيفانالو دوب مكئلغأ ٌمْكبادأ لوَمْكيلعِيولئاَم هلاَءاَعرَلَلُق ةميقلا ءويوب ©وْيِظَعَوْوَيَباَذَع 0

 02 م - يو سرع و ىاؤل ُباوج الب ءارق ارق ىفو هّلبق ام ىلع

 داحا ال ىل نصف ىلابق نسى ميل هنا َنوُلَقَتالْفأ يشب مكنيحا ا وبني َنيعبرا اًنينس
 دعسي حلْظُياَل ناشلا اون نارقلا ةتِيابَب لَو هيَلِإ كر هلا هب ايليف لين

 نإ: مهقنيالو ةذذبعي مل يع هريغ ىا هللاِنْوُدَنِصَنَوُدَبحَيَو نوكرشملا © َنوُمِرِحمْلا

 يريد هللا َوتيْنُتَأ مب كللاَدتِعانْواَمعُم لوم اهبنع 32 ماتصألاو وسو هُوُدِبع

 يش هيلع ىفختي الذإ ٌَملعل ٌكيرش هل َناك ول ئأراكنا ٌمابفتسا ضيا فال تِزُهمَتلا فملعيالاَمِب
39 1715 

2-27 22 2 
 يلوا نيد ىلع ٌةَدِحاَو 3 |سجل ناكأمو عم 9َنوُبفلاَمَعلْفَتَو هكاييزشت ةئكبش

 رفكو طعب كنب ناب 'اوقلتملَ ىحُل نيو رمع ىلا ميبساربا دبع نم ليقو حون ىل | مدا - تو
22 

 0 ٍةميقلا موي ىلإ ٍءازجلا ريخاج كيم تقبلو

 درفا 9 هع هيلع لت دلب الل ةكمز |با انتي نيرفاكلا بيذعتب نئدلا نم 9َنوُه 0
 وو عالو مل نقف ٍديلاو اصعلاو ٍةقانلا نم ءايبنالل نا امك ب ْهَيَم نمي رح.

 0 ا ُعيلبتلا ٌيلع امناوّومالا اهب ْئِتاي الف تايألا هنو ولي هّرما ىا

 هجحعتعج ا ا 2
 نوكولدثلاركاروا ءايليلاطم اه آر لج كس باع نيك شم بج لوم لاز انت تتفو للا تييآ (مدتآ )دوا : مجلي

 لوم يضف اتومايكايدركارول هدعواكن ال ةس كى رلج ل مل ءاعم كرش يراه يبج تركى رلج ل لءاعم كرش ل كس

 دونا انذاك درك كاب ولادك ترو يابس جتاس اح بشد د ْمُملَجَا) .بايكاس ير ل ووو فورخسروا

 ( ل١٠ لإن تس ره ذو اوم لب سن شرم كنا جس ست فك فس اي حرام كنون ا متو جس اتي د تبن لا
 ىكديل بانك #داهيوكم: لع نب فيك وريغورقفروا ضرع وكن انا رفاك بجردا «لن تسد نارج تاس د

 < اناجآهب تلاعدقبامم ركن يسا جت« لإن ةيبسداشب فيتو و ىلا مت بحجر جي « لن لاعرب تثق طدكء وتخيل
 هناك < فوزحم اك ارواة فقك (ناك) انقيوتار اردت كن كك ذ__انبوكىا كيتى ا فيك جلا يوك

 كس لوكرشم عررط انيك داني انسخ انك ارعا ىلا شيخ تذوب دوا انرك اعد حس مف يت تذوب كك ناك رطل

 هس لوبا لج جس ايدركك الب وك وقتما ترمب هلي حس مف مكر يشالبولاو لكس ا جس ايكاي انج اتشوخ كس كس نااوكل امئا

 كس نامياك س لاهكك با هوروا كت مس آركلس لاو ري لاحقا رمش نا ل [ اي كس نا.لكالاحءايكمح ركل رش
 نتاج مزمز 2-2

 < جم



 مسا لآل ججشفا كمل اَهَج لس 1١ هراب )0٠١( ٌسْنْوُي ةروص

 لإ تيس دازس و( وصرجب لورف كمت حررط ىاايكك البوك وكول نلا نس مبررا /7(ج م اوملظ فطعاك ا؟ 2-1

 0 ةفيلخ (ٌَفئلخ) < ىراج ل ني زجل [ناوكم ذس متدعإ لس ناب اولاورك

 فاص فاص رام: ا بحب ورك ب رصت كن ولوس سدا كوب تس ركل صاح تربت نا متايآ ؟ ومب تس وب ركل لسا

 ني تك تكر سب فوغ اكخمعب نتن تك ار سب عل لكل سس متوج كولو زق ءع لام تانيب ل لاج لانس سن ابل آرق

 )و وركم يت كيس فرطيا ضن ىاايوع شل بيحكا لورويتمي_رامج ني لجوال نر قروا لوك اب كس للا

 وج لوم اترك ورب ىكاقتو لا فرص وف لي نورك دريت كب حس فر طافي ا لهي لما ليك يم كيا يضودمبأ سنا(
 فو اكب ازعل كد ذب كيا كم ل ل ورك امر فان ل [بر زا كمي: لن ا سيرك« لج 0 نايم

 هت كتر تك اوك ملا روا اح اشم ان نا آر قرب ب "لت لو ىبم تديشم كه ئلا رك اكو درهكر وا «عس نداكتس يقولك 2

 ول باو: دج اسكس مال لش تءارق ل ياروح فطر( خلا هتولتام هللا ءاشول نثن) ل ةيساعسفانالر واايد

 ا ا د ري

 ا ء لل ولكم كاكا ذب حس لل ير
 ١ - م اهيييحتسح نآرق شم تايآالك نا اياكل ناتزبب انوع كسك

 قك ين هداف لوكوكن ا نرد« لب ركن كرنب كنا ديرك ليت تكس يب نااصتفن ا كج لين سدرك نب كورس داس

 رافت رام كير رشا تبول و تك نق سر, دس نزع نااروا ةنو تيوونؤاةىدكلدتبك كاويزلا نإ

 < راك اماهيفقتسا لبي نا ز.تروا.انناج لي لوف اس آ تا هورل 97 تيس دربنا ك اوكا ايكو تس نا من( كسا ) ل

 م تس لاروا جس كاي هو ج لبو ديشوب كلو لاك لحاانناج رورضوك اون اتوب فيرش لولاك ارك ني

 تلاع مالنا درا واو دات كيا ثم كح تما ىت كيا كول ع داس ( ءاذتبا) لن ارب يرش اك اريدك

 لدإ ءكتتد ار زك كن بدرمترأيلس_داز كفتة لع مئارباك بايك بكروا كت الفات ة1ةيا6ر فر لل تاكا ةقلع

 تاب كيا فرط كب هس هت ركاءإي درك كذا فس تروا سر مق تن اضرب مالسسا مب كروط ل ياي ايكف الخ ا فس لوبا

 ايككاب ركل صيف اكب ا عوكل ورفاكل ب ىءايند نايمردكس لوول اتوجايك يارا لصيفاكب اذعريث "دك تسمي ( نتن

 لاغن لوح فرط كب رك لا بدت لش تكل ركل بادروا« لس رركف التخا لن سراب كس نيد ل ات

 لاك ب يكد نادت « لين ءاضيب دي دوااصع« قناه ورك ىتؤكى راحارب نتا سايبناالى مم ؟ قى راجا سيكل وبك

 درهم ناوي فرت( نوئاقال ناهس قشانرع اضل ك2 بنص شرف

 - لوب اركراظتااراببمتى كل ءوركر اظن اكبا زعل سال لاكن اهيا تكا حس يف رص مذ



 1١ هراي(٠ ١ر سنوي ةَرْوَس سو سي ت0 خف( انَبَج
2 
 هو اعد جك 1

 اال كيبمسل 3 2

 ؟هدتافايكاكذ لتس فاشاك فاك رمهلاجعتسإك ريف كم هلاجعتسا نوبي

 اندم ياكل وفود قلة اجايكنفاضاركاكف اك شا فت: جس لابتر شلاب لاجعتسا رنجإ ريخلاب لاجعتسا :(سلوتَج
 ايكوم مولعمى كي تلا كسسهلاجعتساكر يك هلا جعستسا كل فس اوك رف ىا سان مذا

 - ضفاخلا عزنب بوصنم,مهلاجعتسا

 لش تروص سد جف ورمل ئضق بصتروا حس موو كف لئاف بم 6 َيِضُق غر بصنلاو عفرلاب ::ٌةْوَف

 - و مدقلا لاف لب جرروص للا« حس جو لك وج لوعم

 مهلهنُي :املوَق
 ؟ْلكل اش ترورضايكى نسا. فوذكاكض هْلِهمُي :ك اوني

 دواسات وكن ل لقا. ريلط فوط خم اك ا لكالاح سس ترورض كيل فوطتنؤك اس فطاع اني ,رَدَنَف :يإوج

 6 ْرْنَق كاع موز حجو كذس »مول باد َيِضقَل كح جو لااظفلءأ ايعمدروا قفلت جس جر ىِضْق طخ اك ا

 حدو ةارفنوادن تسرو ف طعس نحس لأ رج دلكالام جس ايانوم مو زب رَذَمَف وعي ٌىِضْقْل فلع

 قو واج نمو حمس ليقول لْجعَيوَل الحا مدهش هيطرش وأ كوع ي ألا فطع# وَذنَ اذبل جرجا
 مهلهمي فطع 6 رَذْنَف ركام بص الخءع(اءرفذاشااكم هلهمي نكل و ف مالرسضتتل_كس نس ناي موهف ليت

 -4 َيِضْقَل لدي فهذه
 هت ءاج دقر : نوف
 نلوم سعت او لامك دقرفب ىني _لكالاطع لامعا ومْلَظ ْمُهْن ءاَجَو اوني

 انا فهذحذق نس مالعرسشل_ هس ل ركع ووكضارتعا ىا :شإ وج

 جور تيب رو فرخس ايو كت فاضاانتيآ كلا تنص ن < لاعسآنثيا ءٍتْنّيب نثب لاح ::ّنِإوَق

 ب لوم ىرور نقب اطم لبث تفتر فوصوم لكلا
 اسس دكا مال تنس مكارْدآَل تاب مكا ردا التي الب ءارق ىفو ؛ :قِلوَق

 له ةنولقئام جج فلعي ول باج ءزَل بارج : لوف



 مسج اج شفزلاكَيَج 2 ١١ هراي 9١ سْنْوُي ةَرَوُس
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 جتفدوَست

 :موهشند كح تأ

 ل هس كبل رت عررط لل نان مكي كيا ل موفد كس تم آ اا (ةبآآلا) ّرشلا سانلل هللا ُلجْعُيرَلَو

 ىاع ٌثااكى ذاب دلج ترطف ةاك يردك ايدكس حاج ىدلج كيش فس رك لطكس ( باع شوو رنا اترك دلج

 وبار ول نس ل. آس با فعدد يس لش سو ةيسا مك كيس اتي تس كس فلا كبس هتك نإ دلج

 باعالن لا بنج ل ثعب نييك ابيب دارمركس كى ناهي ترطيب كل ونامنا ماعج كا لم سانلل هللا ُلَجْعُي وَنو

 3 آل قدلج با ذعدو قوم جس دكا ؟س لابكوم ةسادذ حس لت باعه وك ةس كبك وز اق اناج اياد تس تع رخآ

 كس ساكس اكشسراحلا نم رشف وقراك جس مف لقرب يفت ا خس لتاقتمروا حس نلت نبا سبر يو ان قر ةرلايبج
 تاب دكأرقلااي"ٍءامسلا نم ٌةراجح اًنِيَلَع رطماف ٌكدنع ْنِم قحملا وه اذه ناك ناَمُمّللا "نقاب عومي

 ا ا ا

 تابع م: نايل. تكس وج اهود حس تكالبو تدهس لق تيس عتاب اذع ىردلج نلطم كس ل طمس نا مترك
 دلت ليرات كك كدب طر ياي رسم ل اج آزاب حس رسب ا قب اكل يث تيس د توما رول لتأكيد

 .تح كلا دل لاح تيم كج قاد مفي لب تفوا لمس مواكب تمدد قب اكس داوم

 تؤ 1 كى كلم لقبي تب لتي ىلصت) كتدح لاك دك وم ىذلا كل وربك يرق ع اذ كس طق لا
 لكتساوخرد اقفال ىف تفس نايفسوا راكزخ آل تؤكل لابي تم ون دق ايك عذب م روجر فرط كد عاو ساد

 ردوا ل سوم شراب ءايكدم معقل بج ردا لا رفء اعد فس فلل لآ لين رف اعد كح كح كل انوكالب سا تس ادغ يآدك
 ورشا لايمررسدقباس تو فالغكس تن دروا لايلامغارب روا لاشكرس تو لك وكول نا قلع ايكوم ورش رودرود اكىلاجشوخ

 2 بوؤرجب ل نوتظغتترارسىفياوو تش هك سوو عروجر فرط كاد لوو«

 :موهفمارسوداكت يآ

 ىل لو ركل وقمع سيمت انتا نس اعد ىك ىلا لعيروارهث كس خييسا نانا ررط لك يس موس رعود

 بترك اعددب كل كس هريغو لاء ةيساروا كس كسدالوا قياروا 2 ذي اوك توم ل لكي كن بج نانا ةررط

 نايل ع لد ااايلا كح سا لم لوري اب دكا تكلي حس ناي ذييدلل ين تدرك زائر ظل سا مج سيم

 روا توم كولر ىت ىرلج ري قتلي درك ورش انركر ادد تكالب ار وف لمحت قل طمس لؤاعددب قكنوئاشا مترك

 ه[وشجيزيززو» سلسل



 ١١ هراب(١٠0) سْنْوُيةَرْوُس ال مسج كلل جيشف ككل ابَج
 1 ا ا ا ل ل

 كل ادق اهو حس فرط كدا شب لس ليبي كى تكلا لن اعددب دامك شيلا ليث ورك يكتم ءاعددب كل كس

 (دهزلا باتك ملسم «رتولا باتك دؤاد ىبا ننس) لفل واع اعدرب ىراببتمو لبس للاج

 هركدتاكت ملاح لا كنا ادللب ترث اوريح نب رك لي تي آس (ةيبآلا) « اناعد ٌّرْصْلا ّناسنالا سم اَذِإَو

 تربع ليث تس ركب اهترا م اعاك تاتوك ا تل او خس ام كس دقلا حس تب دللي جس هوييش اكتم رتل كن اسناد س

 ٠ نايلي ل ارظداب آب وت ل دهس قوم ىكىدشإي كو ذامغ لت لاج كل اعد جس لوم هشلادشلا ب وخ ةتتتو

 رف هك زق عررضقتو ءاعد لي ىلا هاكراب نااسنارجب دل ايد لاكذ حس تصر ىقبا تنذو تنجو و كت بيصم ىل هت ثلا بج

 -< اتاجوم لثان تس
 ىكىاتتدشلا تكس راج كيت ل راف تيب آلا (ةيآلا) مكلبق ْنِم ىلوالا نورقلا اًنكلهأ ْدَقَلَو

 ما جددب لاي متو: حس دج كب ابسا قا نلاوكل وقتما ىتسب#ب لب انس لى [باذع لبن اين درك انج هن يس 2

 -ةاجوتر احدد تللالب حررط ىك وتعا لبي ى مقل بكة داييلاء اكيباجايكك الب ليث دوجوم

 :تروصىرسود كت لكالب كوم وق

 فولكس دبع يارب روظم اع لب ناي ىلرعس ستي عيت كن رق نور قع اوم لاعتتسااظفلاك "نورت ' ل ممركن آرق

 حس نا راكع اتم مولشم ايلا تس ل اج ايكل عتسا اكذظفل ساري لوصول فلكس ذادنا ل سن 1رق نيا لإ مدام

 * قت انزال كس تلك لب كم كياوج ىتدزارفر سوي ملاع تما يروط قوز اب قلك لوا شيدر سرب لمرود ةييسادج تس م لو ودارم

 واح اكن دهتو ب ذيت لكى لا اناج اي دارس تممااماو جرورتم انتم وك اللب « ساجس يدرى تدداخ لكل بوك سن كس الين

 < تدوصيأ لكى تكالب قي ءاناجومهرايوراياكءاذج اكس لاروااناج ثماكص نش لا ءاناجوج

 نلاجس وبس ل اري روطمم اه رواوكلمل اري روط ضان باطخ لبي تيب آلاء ضررالا ىف ٌفلِلَخ مك انلعج مث

 هس وبما ركلات اهكايد توم اكس رك الصا ىيادوا فسم اك منا ذ ذا ةييساوك وم قيس اب داجابكي حس

 نافذ مالا اهغادجردا« رايت ور كىثمو تغب كبي وماهو وغعراكتروا لجأ فرط الصاد

 اي داشم تس نلا ديه ليصاروا ومب هاا لب ناامتما وو راكرخ قسم د يا ى كك ن ات عيب كل كن اهو تسارواروك

 مان ايتعا ىلا متع اجاب إيد قوص اكن ركم اكد كنا ليم ل آى راب كرامه تببسا! بسر با رول لم لبا ا«ايكع
 ماجا ا دامك بس اج لات ركأ لي كك اج ساكن حديد كة سو ماكم اند ل ف دارت نشوب عك

 هداعاا# ل ويطلف نار واول بسس. ةترات كوم قصتك احنا هدم تس ايكايدوكم دج سس عتقوم ىافاوب اكن لادج وم تو

 - ليوم بحب وم كت مك لبو ىتات كن لاوج ورك
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 :ريد تك اروا لأ, رفاور ان كلك كرش

 اوران كدلك يرش جس ديد تلك نأ رفاوران نرش لج نوت ار احن را (ةيآلا) ٍتنيب انتايآم هْيَلَع ىلتتاَّذِإو

 وا نع 2 12كم يبا داد ياي هسدامج كل وتب نجس فالف كس تايرظنو د ا

 تس اد تس ركل اعتسا م ليمن” زج ىتسمم رواج ايي درا وغلا وا لاب وبسس نا ناآر قي هس آ تن اءاور تجب اموكن لا
 اني د بانك باص روا - انومو دن ورابود د حب كس ةسرعك وكر ىكي اكنآ رقرواح ل ارق

 لح ناآ امك لانا فاي بلآ ل سا ل لايت كل كس نس اس متولى ا ل آكل نب قرات لي زب بسوي اكد:

 اكن كرش دلال زج ناك كمت ب ا كرا مكي وجنب زج ن لش سبي دانب نقاد لوكا
 َّ راد غبساكح نارك جس ل فرط كا دخ وي ليت < دك يجدي دج دف ركل ادق قرب مضورشم ا ون لوا لايخ

 ساجده ذب نذواكتناب كن ادك جايك يم كك لا فرصتك ركب ون فرط ا دخوك اس فين
 كبت امك هس قى درك اص تاب يسب ساس بادجاكل ناب لود روك ُهَلَدبَأ نأ ئيل ٌث وكام لق

 لي لماعم سا ئروا ل ايتغا تكن اكل دبودر ىلع سقس لآ اي حريمي ذك قو يلب لوم لئن م فنصم
 #فدرلو روكهس دوي ثرو وكل وتوك ب دعس دول سا وم انك وق, جس نااكم ا ىلوك اخ طقاك تحل اتم

 نيش لق انج اهدد جس فوومرب تبي ىلا لءاعماراسؤ خت «هبرمك ردا ال و مكيلع هدْؤَلَت ام هللا ءاش هول لق
 ىلع هبركسدغأ لو كم قثالس "هبرمككا ردا اسم" ف تارت لوى عرالطا لوك ا لبن انانسك ذي
 يكول سلم "نب مالكح فرط فيا لب كت تاطايكى هاا تب تاب كن آر قرا لاب ز كريو جودك «ىناسل

 _ليي تلا تدب لي وطر مق لاء لج #رذك ايمرد داهمت اس سنت او اح كسر كريم خ آءعس مالك اكهتنا بك ود

 ماعم ىرماهخ كرولا ندم ىلااريم جس لشن برض لم مفافغو قدروا تناي د قريه نس اك دبر ص يرتب قلختس تاالاح

 ورع اش نروادت اء ديصتل وكن فس لن كتلاس ايري جس دقو مس 0 امرك بدا لاذ اسكس
 قياوج تس الانب مالك ايلا هعفدوم اهي ل هاكسرد قش رواوم ذكي لع مق مقود ”رواوج لوك انك هوما كيب رتل

 لد ككتاب ل وز جاع ولن ناو نتج تس اورو تسالسروا بولا تن رج تلاز# و تكوش, تغاطبو تحاصف

 كسا مد يأ هوم اكل دن تدعي نانا ىف لاس للا فس نانا تشرع كاي لترك نب احانج وسكن" عَ

 مالك اديب ج اب داج ايانسوكم وبلا مالك دك اك ةياننام رايات _دناي ثوحجت ري لو رقد نو ادخ قل ذاعم كج ساكس كت دارج

 كح كلي دبى زاب مز كيا كح اك ايتفا يوك ردا
 ءاوبروبطاكق وا كل كس دوشم وقيس بهز تاورولا ذب ٌلولءارمعس للا « هر نم ٌةيآ هيلع ٌلزنا الْوَل نول و قسَو

 وز اكمل قوكرواياكسانب تاذاب دوا لير شدي لكن لا كس رك ؤكل ورئابهي كس لك ياك سوسوكى ايي افص كح كس نا



 ١١ هراب )٠١( سْنوُيةَرْوُس نها (قضلج) تكلل جسغف نك انبَج
 ا نايس دامرفر امنه زجل طم كس تاشباوخ كن اكس لسا تر دقرب تاي ساوكى اهتادخ اج اي الكوك كر داص

 يا ا وس ل اكدشلا وس الش ارميا هوركا ترعب كس

 كلي هركرافنا قمتي رف 12 ىلا ؟ كس اج ىو تلبمم تك تأ وت كك 2 اهكدوكن ارك زجر ولطماكس نال
 لوتس لكي لولاو نس كر اظتنادجتاسس د اهب

 ىلا ادا لوم سس تيكا خناك ايس جاك نفسك الس ناياكتينبذ يرمى كي لشارد
 - ل ةيدرك كرف كس زجر سدد ىتأر فدا لين تحل ركل يداتوريجق قدام لأ لوك دقاىاجنارج للي سيذوصقن

 يق كقمَملا متم يدجد بزب ل ارب نم اًبصخو اًرطم ٌةَمي ةكم رافك ىا ساند 22
 الق اعلاب «َنولستاَمَن منوي ةظف ًازاجم اَلَمسهَللا مهل لق بيذكتلاو ِءازبتسالاب

 ٌتافتلا هيف دونَ "يداوي مكر ْشْدَي و ءارق ىفو مري َىِذْلاوُ
 00 ّئش لك ٌرييك ٌةديدش - يب ايفو ب ١ 00 باطخلا ص
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 ًاليلق اهيف نوم 20185 رب يما ركيشاَلَع يي كارلا
 ىا عاتس صني ءارق ىفو هيلع ْمُكيَزاجُتف 9 9نوُلَمْحَت منكم وملا دعتب مكمان اني

 كبتنشاو ضال تاب ونسب هيطاتخاف ولمن رطم طول لقمامتإ قست

 هر ضَلاَتدَعاَذِلّقَح داكلا نم ”ماتالاو امس ريغو ريعشلا رثلا نم لاَ ضعبب هّضعب
 تيتا مث ءازلا ىف ثميغدأ و ًءاز ءاتلا ثليِدبَأ تنير هلصاو ا ّ

 انباذعوا انواضق اًيرمأ اهم اًبرامث ليصحت قف قون محم

 نكت نتمل ابناك ىا ةفقخم نك لجانتلاب وضحملاك اًدْيِضَح اهَعْرَر ىا اَهلْعِحَف راهو آلَ

 نجلا ىبو ةمالسلا ىا ْولَشلاراَةلاوعْنيةنلَو هَنْوَْفَتَئِموَعِلِيأْلا نين ليفت كيذكيضَألا
 لكلا | ناميالاب اوُنحكَنِْوَلِل مالسالا ني .. قت اصلا باب ينسي ناميالا ىلا ء ِءاعدلاب

 لال ذاوس قمه جو ىَسْعَي قلو يلسم ثيدح يفامك ىلاعت هيلا رظنلا ىب ديو ُهنجلا
 قايل اوبك قيذئاو:ىا اوكسحا نيدلا يدع تلمس َئلاةِفقمعلكاََِِل: باك

 ثسببلا َتيِضغأاَماَك نام ولع ةدئاز نونو مْفقَتو هوب ةينَرَج كرشلااوأ لع

 ١و ِتابنلا ني اهتجبب
 ال22 259 1 هو ةناشلا 1 2- 0

 ريق مهااَمْلْمَأَنطَو ٍلصولا ةزمب

 رسل سدس



 ع

 نها اسكت تاالص لانك ١١ هراي(١٠) ُسْنوُيةَرْوَس
 نود اِومْهرَدل بطاَكَْوأاَئِخمَِيَلَنِع زج ىا اهناكساو ٍةعطِق عمج ءاطلا حشفب "ا نب طقم
 كيكات ٌرشَْأ اًردقم اوم ن4 كاري نوفا قلحلا ىف ٌوُهَرطَحْيموَب ركنا َو
 يو مهب انزع اك ةانصالا ى لَو هدلع نلعب ردقملا لعفلا ف ا

 ٌديفان اس 0نودبحت نايف مهل َلاَقَو َنْوُمِرْجُمْلا اهي مويا اوُراَتْماَو با ىفامك َنينمؤمل

 َكِلََم نلف يداي نعت نإ ىا اَنِإ ا اًدْيِهسوطاي ققَكَق ةلصافلل ٌلوعنملا ٌمِدُقو

 لمعلا نم ثسَدَق َتَلْسآَف يقلك تفلرأاَي ةوالإتلا نم نينا ءارق ىفو ىؤُلَبلا نم اثبت مويلا كلذ ىا

 .ءاكرشلا نم هيلع َنورفياكاَم مهْنَع باخ َّلَصَو مئاذلا تبانلا ٌقحْلإمهلْوم ولالا

 تلد“ 7 يوكن اوج دعب  ىلاساطقروا فيت للي رافك تن وكنا بحجب كج لاعيياك وكول روا : مي

 نإينابلاو جلدذكع فيك وا ءازهتسا لبي هس داب كح لوقت آ ىرامج هو قف لم ةيبسدامكج ازمه ك ىلاشفخروا شاب قتل تمر

 لوي راكم ىل نا تش رفعس رام يش لب( دوا ) ع زيتودايز حس مل يسد بادج كى ابل ايدثلا مكوك تس نا لن تلَ ذس
 تارة يادوا ع اتالج لي ىروا ٍ وك موك جس قتدشلا هو ء«عسدختاسكساتواءاي (نوركمت) لو ب ررارنبماأا

 ياامودوا لل قارب دذكساوب( قفاوم) مزن (نااوورواوب هوم ليم لويتشكم بسحب فكتلابب« < نورشنَي لم

 هكر سع فرط دوا «جس اني دمر رك وجي ث لوك سم دج سان الودي د شلي اكاوت ( كا جا) 3 نو سم لفت

 لاب كل كس رثئاوكن يد فولي تنذو لا « كس كس كلب باد ني عل ا ( سرب ) هك إث تيل ذك هود لإن قلل
 ناكل ف ةركا ع يمقمال( لي نسللا) لو تك يمقروا لو تكل نس كر اعد تسدشلا( تاس كس ضالخا) سك
 فأول تورم ا ايلاجبون ا نس مك بج كس لش اجو م حس ل لودنب دعوم را ذكر كتي#ردت من قدي د تاجثتس لوي نلد#

 جس هدا ابان اكس اك كل سا جس قرذي فاغوت دابق سيدو ذك سنتان كك شي نك
 لَ دات ليكم مك تنفو لا جان ارك دول لاي سرامجوكمت دعإ كح ترومول ثولزو رنجت « ليث سرع زور دنج كح ايند

 از «ت دامك بضل عاسنم لي تءارق ل يارا ليدل دبك اوامر كت ةس كيكو ايل ( شاين )

 راداديب كني زتسدجو كل اسر لاي سن اسآ بج ىلا لش كرت ىو (ايندلا ةويحسلا اتم نوعتمتت

 تنذو ىلا نادر ءهريثو لاح ذشم لإن تس عكر وفا جرو «هريغو وج «مدنك شم لت تس اهكن انا سس لن صج قو ىف وخ

 ك(تنيؤل) قوم شابين بخ تبوك ق رد كادوا« زفر تسمم كى ايرج نتن تي داهبىرولىب انا ذل
 كس ادد  ءايككي درك ف اضلاكل صو وزب ل روبل سرج يدركذسس شع ازوكما ذك دب حس ءاذوكء تع تت تقهر لحس
 رداقرب سام اهدتافعس (راواريب) لول لا تم ليث رداقري( سلك صاح دما تسل لا مث باك سدا



 ١١ هراي(١٠) سْنْوُيةَرْوُس مه نيج نإلل جف كزملانَمَج
 كي 0 ا

 راق ر وفرج ك- كس وكول علاء لثث سكن يب لايغاتنركل وحكل وح حررط اء ليو تاق دبي لابد لكل ايدج ىلا « قلو

 اتباح تيارب كا تووروا < تنج هوروا جس اتالب فرط مك قتالس رك سد تان كن اما هللادوا ل ساو ذك

 يلوخكل_ كس نا ىككستاسكس اما ذس سكول نتج جس ترك منبر باج ىك مالسا نيد( تيل منش مارس كا جس
 لورجج كس ناروا «س لبث ثييدع كف يرش ملكا هييج دادي داكدتلا (ريزنمإ) هورواء ىك”ل آرب دير عروا « جس تنج ( ثم )

 نبا كوم لكى دب ذس وكول نجروا ءكس لطر اشيمب ل لامك ون قلو قبب «تققشم تلؤ نروا اج قايد

 كوم لكس ىدب كن اازس اى دب لن اء<اوُبَسَك َنْيِذَلِو ( ترابع,زقأ) < اوُنَسحَأ يذلا فطعاك(نيذلا)

 ينيج رياالأبا عيئازوسب نويل رذ زبك[ بحكي كانودادإ

 «<سدصح ثم يتاس كس ءاط نوكسرواء< خرب ك ةعطق اًعْطَق ءدحتاسك فكس ءاط (اًعطق) «ومايكا يد لا صح كيااكت اد

 تحس لوك كس ني رك توك ولكم انتقم ندو نس سرك لمبات كن ند هوروا كح ليث راشيبمب لن ماهو لين قل“ كول بي
 ردقمل خم نقنا) < بواجب كردقم اوهزّلا (مكناكسم» هربت لج نبا تب كيش داموا كس لان
 ثدي نايمرو كس لونضوضروا كس نا من قل« كك و: تسرد فخري (زتترري” )كاتس ديكاح كتي اوم زسلا)

 يكل دنب ىرام ميك ليتل, اك وو ت ناادواءج لب ءنومرجملا اهيا ويلا اوُراَثْاَو ( تب )كا ريج كح ليدلا#

 داون ايسر: رابةدوا دامت وس: تايكي دركم دقو( انايأ) لوعفم سمج كت ياء كلم فس يفان ءام تس سك

 كك نيا ضرب نو سا ربقيب# لك اب حس تدايغ ا قرابة قامت ءاتإ ىا جس لقا نحيف نإ جس فاكثر دوس
 زوثاب حس ةوالست ي( تفو لا) دتاسكس لّواتود لش تءارق ل يارا ذوخا حس «ئولب ولت الهاي ازعاك

 كح ءاكرش ذس لوبن ثوعتبروج واكس لي اج م انو« مادو تباخ جس قش الوم اكن لاوج فرط ىكرثلا كولي ردا ءاكوم

 -كس لب اجرب باذخ كد 7 الم داب

 «علؤ مد هر > س2 هب. << ٠١

 ءطرش “© نمضتم ةيفرظ اذ ةيفانيتسا واو ءانتيآ ئفركم ممل اَذإ ..... ىلا ...... سائلا انقذ اَذَو : يلو

 .<هيتاجافم اَذِإ ج اطر ءازج معَل اَذِ
 .ةازاجم : :َقِلْوَق

 ؟حرصقم ايكاكذ_ رك ةازاهر يفر كم : لاوس

 -ج لاك ريتأر كم حاج كبس انم فرط كى اقتر لا تبن ركل نإ
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 مسج لآ جعشف لنج هل ١١ هراب 0 .ر ٌسْنْويةَرْوُس
 كايد ثراشا كك نفسر يفكك لُق لحاج لرتشمتل_ لس عئتروا ورغم توج ديسك كلف .نفسلا : قو
 -هسدارم الاب
 ىلا يكب ءاذ لس مهب َنْيَرَج ل سوم لاوتسا صك باطخ لم لباس, باطخلا نع ثافتلا هيف : نوف

 , لنوم قراجدو« لبطتو وب فيصاكب ان ثنؤم عت قنا نير حايكا يك كس نس كن ايدك يأ لوي نايا هس

 - لترك وكنا لايتشلمو ل زحل لا سبع ل ابلاب قدح

 لي لس حير( حرابصملا) لن تكس وكاوج قلتي ءاضف حير . ضرالاو ٍءامّسلا نيب رخسملا ءاَوَهْلا ,ٌخير : ّقْلوَق

 ىانشن وم حيي ره لآ ح ايرددا حاورا كل اال خيرا د لرب تس ءاي سو كفو مر وكل ف وك اا حدر

 ولوعفضوو كس ١ وئظوو بتنتاك للاوجدا نإ رواه ره َءاَجفطعاكلا مهب طيح هنا اوَلَظو :

 ناو اعد كاك لعام لات لربح اونُط خلا هللا اٌوَعَد دمروا رخو 0كم

 رولا سل دورت ملممسم ناكل تكالب كس
 نيدلا هل نيصلخم هلا ١ ف ٌليق ؟
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 ؟تمدت افايكك فاضمفذح لابي كوب

 جس شيئ لطم لوكا لس اككس نم زلال كي آم الناب سن 2. انام فوز اشم عوز دكا باج

 ناك زي وك ايدركف اصاريبا ركض اكوكق تؤجل يورك موك ف اشم وبما فال نا عرقا
 - اي درك قاصر شم كوك

 كورمع ةرجحلاو ديز رادلا ىفج + نب اطمك لوس سكول نا ءاونسحا َنيِذْلا ىلع فطع :َّيِإْوَق

 لو تل اجب
 2و يح

 ِثلوِلِسفَي
 ل (ةيآلا) ةمحر ّسانلا اَنَقَذَ اَذِإَو

 نوع الاقلاع ياك روزكروا فعضوت تكس وم روجر ذ_اهكازاكوسروا تيس كس لاقخروو و لبن تيس ارذك نا!

 هس لودوبتم ياك كس فر ل صاع اراكطتي حس رول احتل فس رن اوعو ب لوف اح ردا هت ايكيا ريدا كس آس

 تتر نادابرل آني دم لش تمدخ لك ففي ب آس نايفسوبا ات اهكر اره رافس لابيب كسسدفلا لس لوكرشملن تروم لولا



 راي لنق ُسْنوي ةَرْوَس 6 معو مآلجع شف كللانَمَج

 سا هاب قوم رود تييصمير بج دوا لورود تبييعم راس تاسيي ىنلا تلودب كءاعد كيآردا ىلا كء اعدك

 ركدك_ نك كس راريج و ىل وات فلل كى اس لت ا تس كل وبقاكت لاس كك قفز ب آروا تس ال نامي ري هدحورشلا كك

 اداب جي تلا ىكلاهي تاه دواس قار ىت لوم ليتات لكك اهد لاس لت جس لايت اب ىن لوك اس كفي
 ده ايكريتتسس ىزابلايورككتمكرت كا لكن كرش قكوج لب وطار بجرم ساكس تاباذتا تلا سلو لاس

 هدرا لاببب ى كرب رواج قكرم ى كى جاوج لن تسوي يفخر كت رابقتا كس تفل يل ع « اًركم ٌحرسا هللا ٍلُق

 عررط لا هورواسدارمركما زج لابي لب « جس كرب ىلاقت ققاحس لش« لذ تيك وكبر فروا كوت مكدج حس دارس ك كه دوام
 قياروا قذر خيا ى تلج روا عد ثوب كج تلح ب شور دايغاب ىلا يمول رك يت سرد يور ازيا ركل

 هد كورك هب دج كاددد كس قس اروا ء كك ر تس قت لول ليبى ادن ”عئارابتح ص اكعد اتزان نوهت

 يد باحاكل آق ةرك يس وا اكياجآم اي اكت وملئ اياكق تك لير تلك يث دهتا سكس ثوم اخ تش رف كس ثلا بس

 -4 ةاو 2 هكر
 تقلص لاب همك جس ايككا بك حا مالسلارادوكتنج < تندد ارم حس مالسلاراد لابي « مالسلا راد ىلا اًوعدي ِهّللاَو

 مج اكرسود كيا لك كر مان مالسل راد اكتنج مثاكت ومش روا هرطخ اك راعي دن فيت دوا ماكم تى لابون جس كال

 جسام م الس فرط ك وتشرف زبن حس فرط كيل اهتمفلاوك ونتج كس لوم دراو قبب لن ثمي داحا

 :رادي داكارخ لأي تنج
 لي رلسمياكومب لص حوت منج لباوج دادي داك اخت قارس ةدايز «ةدايزو ىتسحلا اونسحأ َنَيِذَّلِل

 وقس لي ايوب لظاو لب تنحب تنج للا بج كيرف _.قفقفف ترضخ[ لج لاوقنلا سس تياور كب يبس ترز>

 كلج نلاءع لي ركا روي سا م قالب لوم رك ؟عس تردورض كر ىكروا لمص يكل نفع نا ىلانتت نت

 رواهذإب ز تل اء د تاج مث ءايامرف لاو لبي تنجب لبس, تكس نادر هسربج دامذ بآل ليو باوج

 مولعمبتءكس لي ركرادي داكى ات نق تنج لا بسر اكيياج ي داما بات نايمرو تنفو لا ؟ لي ركب لط زج ايك
 ذا ضكذ_ نايس بروج انقايك بون ايصداكن لا فرط سجى تتقن رك ذب حس نوت راس كنج كدب
 لا رفاطع كساب سس مركو لضخ

 اَهقْلَخ ىا عاَمْسآْلا ىنممب َعَمَشلاَكيَنَمَأ تابنلاب ٍضْرؤْلاَو رطملاب ٍةَمَتلَنوْككْميَبْنَم مبل لق
 لق هللا بَنِي يئالحلا نيب رأيتهم نعول نيرو
 لَا َقَحلاَدَباَداَمَ ثباثلا ”قحْمكيهللا ٍءايشالا ذبل ٌلاّعفلا رْكبدَم َنْوُحِيْوَتف 6 نوما مهل

 ©َنوهرصَ تيك قو لالضلا ىف مقل ةتابعوبو قحلا ًءاطخا ْنَمَفهُريغ ٌءدعب سيل ىاريرقت ٌماهفتسا
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 مسج 051ج شف كتل انَيَج ادمن ١١ هراي(١٠) سْنْوُي ةَرْوُس
 ني ردك اوقَفَنلا لطي َت كت 0 نابرملا مايق عم ناميالا نع
 ا لقد يقلون 1 نِملهلَف ء نومي ىبزأ ةيألا منهج ّنآلْم ال

 بسب حلا لقي رنه ليلدلا مق عم تابع نع نْوفِرصُن نو ري
 ٌقِدهَيل نأ حيل نلاوبو قلل ىدنيْممأ عين يدلل ءادتبالا قلخو ججحلا
 مكحلا اذبب 6و كلف حا والا ى ىا خيوتدريرتأ ٌماهفتسا َبتُي نأ ٌقحا دهن االِا ينسي

 مهتابا يف ازذلق ثيح ايل | مانصالا ٍةدابع ىف مش عيتيامَو هغابتا جي الام عابَتا نم ذسافلا
 هيلع خبيزاجيف 4ُنْوُأعْمياَمَ 1م | ُجلعلا هن ٌُبولطملا اميف اوَنْنَهْلا نم فلا "5 حلا نم ياكم نإ

 نم هيدي َكِرْلاَقِدَص زنا َنِكَلَو هريغ ىا وللا نوُدَّنم ءارتفا ىا ىتْفُينَأ نال دهني

 : ين ويفب كلش ني ابريغو ماكح الا نم هللا َبْنْك ام َنييبت بلا ليفي بتكلا

 هقلتخإ ب! "ةيَتفانووعي 0 وب ريدقتب ليصفتو قيدصت فرب ٌئرُقو بوذحملا َلِزنأب وا ي ةيدصتب

 ةناعالل اوكْلاَو ئلثم ءاحْصُف َنوئبرع مكّناف ءارتفالا هجو ىلع ةغالبلاو ةحاصفلا ىف هلم اقل
 اق كلذ ىلع اورد ملف ءارتفا هنأ ين هنود هريغ ىاوللا نود نوَمحَعْطَتسلا نم اع

 قمدتف الساةيقاعغ لوي م ! الو هُوُريدَتُي ملو نآرقل اب ىاهيلدياوطت 9 اياد ىلاعت

 بيذكتب ,هنيط بِه َنكدطلَ اذناق مهلسُر 0 بيذكتلا ك َكِيْذَك ديعولا

 دنلا ملعل هينصوُيَنَ ةكس لبا ىل مُهْنِمَو ءالؤب كبي كلذكف ِكالهلا نب مجرم اًرخآ ىا ٍلسرلا

 .مبل ديدبت 0َنيِيِرفمْلا مَع َكَبنو ادبا ينل نمنع هب كلذ

 0 2 3222-0 ل يا
 هدا ؟عساهد قذر نال مهر ذك تاتا حسن زروا يلد شاب سنا ارجو #نا : "رجب

 تب ناولودروا ؟عس ايكا دبي وكنا ذل ع حامل قم عدس ؟ ع اتكررايقاارول ب لو ارو لوف اكدج < نوك

 شلاوو كس رد م هورس اجركم لتأكت الام كس قول وج جس نوأووروا ؟جس اتناكت حسه نزول درصروا عسهدرضوكو دوج

 ادابج بدشلا ت الاو ذل اكل و زج مانت اوج يوم وآل كايياسك د3 لكلوك تشارك بأ تا ناقل

 دجاذيلءابر لاثلاب هكي دعب كس لا تع قيرقأماهفتنسا ؟ايكا يك تدر ىلإبر واكس تارك جد عب لس نقر ءعس بد لش
 كا ؟وم حس راج هلك لابك سس نامياددج داب كس فوم معاق لمد رجب دق ءارك ن تارك س تدابع كلا هودك اب تس نت
 ! خلا منهج ٌنألم ال تابوو« قوم تان لي نقال لوقس فكس لب الن نما كولر يدكت اب يكب دهس بآررط

 باسل ديو ناهد ابهر لاجل ايه لش ةمسااهت لكل بج نولم الملا
 حبحب تت موو سا



 ١١ هراب )٠١( َسْنُْي ةَروَس مو مموج تولالج شف تنكلاَنَمَج

 دكت لابكس تدايعاك ادوجواب ك لبد مايق مت نءاكه دكا ديب ىتورابودروا اترك ديي راب بم ىتدشا كة كح دب
 9و اان تسار ديت اسكس قلك تييادب وا دجتاسك لكالدوج حس. اهيا لوك م ءاكر شمس ءاههقك يك ح نلا ب آ ؟وب راج

 قلالودايزك تابرا< ىلركلامنبر فرط كن قتوج تاز هوك يك بآ« < اجانب تسار اكن قتدثلا فرص بل بأ

 مكس داد قهدايز تاج كل امنتر اك امك نر ديب سوو ي؟ اج كعراجا كاك <

 عراجا كراد نتريغ متكايكايكوم سمت رخ آحاد نقوداي زن لوا تس كك تو سرقت اهفتسا تاج كراج لكلا
 1 ل يملا ل بع

 اترك يروي ىتار ذوكتسرورض كب ولطم ملكتي, نت ناكل لاح < كيل واب آخ يسا لي ملء اهم لاذ لوبن لئلا

 رمتلكس قو كلا كح تيأريا ناآر قرروا ءاكعدءازج كل اما كنا هداذبإا < انناج بونك ادذلا لين لكي دج

 ماكاروا ل زى لزاندبي تلا ايكا يكل زان ك_ قب رمق كن وباتكان ا قل يكلي هوم يك ايل فرط

 اب لزا فرطو نيك بدك بكت اب كبش لوك بي لاس لاو ركل صفت نلا لدن كس شفة شلاوت هريثو

 < ايكاهذب ىكرتاسكس رك ليصفت و قيدصت رو« يس للاخ فدذح ٌلزنااب قيدصت (نيملعلا بر نم) <

 قى كحد ( تنا) بآ ؟جايلطك هاف لاك تكي كال رايك هاسكي ذقت ك وبه
 و ل نتارو اد اىصخرب ىل رص آم قلك لاول ركرتك تروسليأ ىدل ىلا لبي تغالبو تحاصف

 بي ذلك زج قاب «كح اان يي هدد انج اوم ارطكر لوتس لن سس كو للا مترك وللي وكس لب وكلن سس لي لارغ كل
 ريد هو ريب اك اوك ا زوج وا ءايكر كور وقلبي سا سس نوجا نر وا اكن آر قم تركو طاجا لوول نك

 لكبي ذلك كل ولوسر وي دوس ىكبي ذلك لك ولوسر غيبسا ل + ليكي حسنا كولو هس لوبن عر ىكا الم لس

 ضن نلا كس لب اي كك كالب كولي [ررط ى اق لوب: تكلب اها ىرخ [ كنا ني ؟اوج ماجا ايل اكل ومل الن نلا تس جو

 هد نلاميا يسرب اوت لين كا ضثبروا ل ل 1ك نامئارب لاوج تسجد كس هوم لبي كيك دثلاك نت كا لأول

 -<ن ديدبت 2ك ناري جانناج ب وثؤكل ورسفم نا بدارعتروا كس لب ال

 . د
 _  ؟لارف سك اًهقلح ذمار يتأك كلمب اوي »جل ئاقتا/راصبالا كاتجساكق رفا مالفلا ب عمسلا كيس هراشا لش لا «عامسالا ىنعمب : رو
 - لا رفح افلح ينك كلم كس فس اكرودوكيش لا ءجاتدمكلا ش كنون ذا بهاص اك اك جو يروا جس لو كل ولاو ناكوبتآت يكل م سوح آروا نون اكلك لس ا باو 2



 ىو 0 خف زكلانَمج لن ١١ هراي )٠١( سْنْوُيةَرْوَس

 هلل رع
 ع را ررع رح هلا
 ركنا. نوذح وش ل ماطر ضن امركاو ملم لوقلكالاحج هرم يروج حت او.لوقملكوج شا اظفل لابي هلك نا

 ورغم د جس لمت لوقت سوو كل ع فو ذو ه مك يدر هاش

 قليب وورم روصو كبَر ُتْمِلُك لج هراشا فرط كت ابالي فاضا لا « نونمزيالْ هلا ىهوا ::ّنْلوَف

 تلت نونمؤيال م هنا ءومدارم تروصبيركا «نونمؤيال منا رمودردا خلام نهج نئلمال لوقا ى اعتدثلا ليا لت

 .نونمؤي المهنا ىا كوب
 عل ساس لق رطلا مارا ضر ارم تس تينادب الس فرط كتابا وداشا لش للا ججحلا بصنب : قوق

 ابيب لج ب ولطمأ ىلا لاصيبا ف الخ« ليو يسد ماها ماك كان قريد اكل ديكس لائئاظ د جتاس ل ىلاهقشنايب
 دهس ضاغ تاس ىلاهت ثلا هد جسدارم

 لادوكئ تع سلاعتقاب اب ىدتهي لم لسا ىَدهي كيانات لسا كى َدِهَي رصتءاكذاضا ىا «ىدتهي : قوق
 اة وورس سوو ل ناش او اقتلاوكماب رولي دركم ادادعإ كس بلف ل

 -< ثا كءادتم ىدهيال نم ماي عَن ٌقحأ : مو
 او دسك

 خو

 :تالاوسدنج سس ناكرشم

 هس مرو بث تالاوسنلا* ليث جدو حررت وطب حس ناك شات الاسم نقي ضرالاو ٍءامَسلا َنِمرمكقزري ْنُم لف

 رس لوا لات تيييدبرلسلسوج قلتم قر للاوسالببي جس كر اظ د يبحر ت اخ كي لب تمالاوسل اكون مولمتسس
 جس لاوس قلخت ا تدومو تايدرج « ل ربارب دامت دوا ناس ريغ كس نتج لاوس قلت سس هرب الن سادت ناار جس

 يس قلعت لروما مانا لرش رول

 تارك رصرك جس يدلي دم جس داج # رمي هدم كس لاير لاوس جس اب داج يكس لوكدل ماع باطخ لبا“ تيآ

 ابراج كسي غر راطلشركانب تس نرد تكل وكدلدج جس دوج وم ورك اي صن نك ارم ايا لوكس رجال فاص تس لاو جس داج
 ىلا و: داب دج ويكي كس سولاو فس كل امنجرطاغركن ب دنا كج قتداج كل تا حس لوك ماع يان وكاس

 هاف تق با وصنع وس ليا ارق اخ كم ايري تيقن بج ل تك سيئ ويك آكل ماكس لقخ
 يكل اهتم رةيصاك وج اسكس دن ماناكض ني هوركن كورك م مير كن آرب روط م اعب لوقو منير اس رايت ب دتسار
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 ١١ هراي ٠١ َسْنْوُيةَرْوُس ادا مهرج كلل ج خف كلامج
 ناو ايوروا سالو لاوتخا نأ لبكي وى سوا نيك ر وقس لد ظري لءاعم خا نيب دقتتم كس نادك اتجسايك

 كمت يأ غل سماك م زرط لا« لين ىتراج ىكلجتدج رب لذاوشجتروا لوكر ذب دابة يوجد كه لسد قوم اك 2ك
 -خجايانمر ترتيبه لفاف سس لاح ى دك غلي حس سس دش

 راج لاحت ايدل رز كس سوليلو مباع اءروا لكل كى لاكي بلطم خلا كبَر تملك تقح كلذك
 نرطى سو كدض فيا هد ع ايلركل صيف كوت نس ان نس لوهنج نيب عاج رنا سي لد ك- دن فاضفارج كس
 - يد ارنا

 ماك اكدقلا فصيل ىتتتن_ ا. نيكرشم زن قاختبكس.ءارتبا قيلت خلا قلخلا اْوَدْبَي نَممك ءاكرش نم له لق

 الاد نس ركوب ءازتباوجك عسر الم لطم اكوواعاكس قيل ابو« سئ ح لولاك لبن ماك اس ل واير شك نا
 جدلا اتابع ؟اكومرداقي قيل داعا حررط ل كوووم تدداقرب سداد ع ارتباوج ركع انكسر كابي ىكورايدد قود <

 اسنيم كتي لكلاب تاب[ ةيسد كاوكاكى ا تسددنا كلذ كس ناكر شد فروا تايلوس لي ترص

 كن تالادسكس .بوادك سيد ب ءانابوج لكم تررغ اراكنادهإ كس تل. نا اك اهق للاتيانج سا لن سكر ارق

 ىلع ةلاومداشرا اتفقت ىق كس اهب نسا لاهي كب نو كدا ماكي كه نيترو وول يزف ىلا قفل قع سناب

 مكس لايع حررط كنود زور تاب ب بج « جس اكى اثنا قكم كاك داعاروا قضي تبا ديكو دبكف سدج دك 3 نالعالا

 نر وس وسط جرا يدقرا اهتئارواءارتبا ىدابت

 ؟ انبركروا ىلاوسكس ثلا قتاك وبكر نبدوا لول رنه ز ايت كداب ل ب 6 ك- لورس ل وود ناك ابراج

 نفسي رار ةيقاوس عارم علم قش خلا قحلا ىلا ىدهي نممك ءاكرش نم له لق
 و ذو دج دقاورماروا تقي بحب هك كم كييك أمي لوك م ءاكرشبكس ناس قشلا ىلاو نس ا

 تو كف سوم رهبروا كاجو واي عن كال هدايز كس كور هو اترك امغر بئاج كتلك وكئلروا انساني

 ايكوم ايكو ولقعى راهبمت؟ لنيل مترك لب دجتاب اب لي دلا تري تسار تس اكول ودك يحوم نكس لت شريب تار ىروخ

 وكىاروا حاج انام دوبتسوكر ثلا ليأ ا نكا فرصكعياضاقت اكو نا بجو م تس ريش ارب وكق ولك ارواوكهثلا مك ؟ 5

 كس لاند ب اج لكالاع« ل تلح ب نانو نفك لكا كواكب تاب نايل اجاب اشكل كش اور تدجام
 لات يثيح لو ناك ناو تالايخو ابدا لي لباقم

 مق قوياَنأَولَمْعأ امم َنوَُيمشَْأ دمع ءازج نكل ىنا كلما ْقِمَعَِل مهن َلُفََكوبَدَكَناَو
 بيس ضلال تن ًْدَفَأ نآرقلا تأرق اذا كيلا َنوعِميَنَفْمهْتِمَو بيسلا ةياب ٌحوسنم اذبو ©َنوَلَمَحَ

 كيلرظنءنممهمو نورثدتي ©َنولوْيَل مسسعلا عماؤُتاَؤلَو مهيلع ىلتُي مب عافتتالا مدع ىف مهب
 دل هازل مزعزإد



 مهجة شف كلامج م ١١ هراب(١٠0) سنوي ةَرْوَس
 ىنعت ال اهناف ُمظعا مس لب ءادتبالا 0 ©نورعبي ال ارنكوأو ىمعلاىِدَهَت تو

 202027 يتناك رودصلا ىف ىنلا بولقلا ىدعت نكلوزاسعبإالا
 هيبشتلا ةلمجو اًوأَرام لوهسل يي وا اينُدلا ذلا ىف اوُعبليمَل مبئاك ىل ندفع

 لاوبالا ةدشل كراعتلا قي مناونع اذا اًشعب مهشعب فرعي واعي ريمصلا نم لاح

 هيف أَو َنْيَِكَهماَوَكاَمَو ثعبلاب هللا فِ اَوْبَدَكَنْيِؤَلارِحَحْدَق فرظلا قلعتموا ٌردقم لاح هلمجلاو
 طر لا ثاوجو كتايح ىف باذعلا نم هب مهذب كي ةدئازلاام يف ةيطرشلا نإ نون ماخدإ
 نب ةَياكياتلُع ؛ طم ديه د3مهعحمانيلاَ اف مببزذعت نبق كييف و وأ َكاَذَن ىاٌفوذحم

 ووبّدكف ميلا مك را مسالا نم ٍةَقأَلعلَو باذعلا دْشَأ مهْيََعُيف مبرفكو مببيذكت

 : نوم اي المفو هقدص نمو ٌلوسرلا ىجَْيو اوبَّدعيف لدعلاب طق هيو وت

 هقفدا ارسَوشةلَلَف ب «نيِقِدط تلكَ باذحلاب دل قَمْولويَو ءالؤبب لغفُي كلذكف
 ونعم ٌةدس لجةَقُأَلعل باذعلا نولُح مكل كل ثيكق هيلع ىنَرِدَقُي نا رات :هكلب منال
 رْيمرلَق هيلع نؤمدقتي ©نوُمِوقتيإلَوَعاَس هع َنزّرَحاَتي رويال َجاَّذِإ مك المل

 ةَنوَرَجملا باذعلا ىل ةْنِوْلِجَحَتسَي يع ا اَداَاراَهنْوأ الين نيب دنلا ىل هبات نأ ىنوُربخا
 اذام كيتا نا كِلوَتك ٍطرشل ا ٌباوج مايفتسالا ٌةلمجو ٍرمشملا عضوم رباظلا ٌمضو هيف َنْوُكِرشملا

 واللا ىا ' يمت مكب ٌنخ عقاد هوُلَجْعَتْسا ام جظعا ام ىأ ٌليوهتلا هب ُةارملاو ْئِبيِطعُت

 نوتسودنشلآ م مكل لاقُيو مكن ٌلَمقُب الف ريخاشلا راكنإل ةزسملاو هلوزُت دنع باذعلا

 ان لَه ين نودلحن ىِذّلا ىل قلد َباَعاوفوداَوَملظ َنْيِددَِلْيِقََت ءاربتسا © َنوُلِجْحَست هيرو

 باذعلا نم هب انتدعو ام ىل ٌوهَّحَأ كنوربختسم َكبوُِبتسو© َنوبِسَلَت سلأمب ءاَزج ' 3 0
10 

 :تادعلا 0-0 معن قلل فيِعَبلاَو 3

 مْرَج رغب بيذعتب ©

 تاك ابك رامتروا ع كل ريم لسا ر يمك يد بك حس نا ل هس ءالثجت ل دكا :

 قرادممذ وادع سدر مكي وجدوا كرب سس راددم ذ كالا لوم اترك مدي دج «جسءاذج كل كس ىاوكض رب ني

 نآرق بج لب تلح تاباكرتد#ج ل ىلا لول تب لع نادوا ب نروضمل رذ ل فيستمي آيددا كرب لحس

 سوم رجب هو واخ هس ىو يشتت اسكس ورم لعب لاا تهدئاف تس ناآر كر اذك اًييانسالل وره يكل «عس انحذب

 ايكر# وقلت تعب روكي آوج لين قابلا كول ضن لب ارو « لوم تسرك رو روف ( نتن ) لوم نك نت كي تاس كس



 ١١ ةراب )٠١( َسْنْوُيةَرْوُس اورع معاج تلج حف نلانَمَج
 < اهواي لش تييارب مدعدجت اسكس لوعرن اوك( رافك ) نا« وهن ىككتسريصبوكن اوك ذ جس ايان الحكو تساروكل وصرنا أ

 باس لي لونيلس ناركوج لو دنا كس لولب «لؤ ل ربع تاس لوح يركن لعا لش كدذب كس نايل
 سك 7 قارون لإ ة لابو يآ و | ىتووخدو نلياترك ل تويم لولو ىلاهتدثلا كس تاب

 كلو سلوي نط ينو ايو.( كح ليج حو كى نوم رنه ورك )دس. عت حس تيفيكس ان الا ند
 اج كس لبن ايوا سرسود كيا لع لآ « لاح س لوعفمر يملكه رشحسي) يبل مروا « لئن سد قت كركي

 ترمهري كى هرشحسإ لقبر واءاكياووج ف داقتب حجو كت دش كى انلومرجب ءاكرياج ايامنا( حس لوربت )وكنا 8

 تارالع كلا ههلرذ كس ثحل نس لونج كولو ذي ل راسخ تن ثاو ء ع قلخت ل فرط (ةويزاب هدد قم لاح

 مادا لبث وئام اكيطرش نوفل م (اَهإ) لذ جس درك دعو تس نا مت اكب اذ لوا تس تل. او فس اي تييادبه وردا يالا

 ةييسد باعد اايء جانسو ري نتن فوذحاطرش بادروا« لي داع وكي سآ لن كرت ذالك سآ صحب اكللا جس

 هوواوخ حرجتاب تس لاعفا بسس نادقلاي < قئانآ ل كافور و عك ناب 1م ىدي ح-

 هس لوسر كيا كك تمارج رواكعسد بازعدي د شون اهواز« ليم راكن اورفك اي وج ليتل بي زك كنا

 تاع ايداكج ختاسكس فاصنا دوب لصيف اك اقف ل يسد الطول ا هوروا < اجاجآ وسر اك ا لاي كح تما ى بج

 نارك اجيك ب ناردأ سلا كد تاي واو ةسرك دعت كادوا لوس واس اتا ايو باعوا. انج

 هدعو مترك ؟ اكو: بكه رعواكب اذعيي كل تل كول ءاكياجايكاىتاييلا ىتدختاسكس نا لب اج قدي دامس ملفا
 دل انج ىتانت ارك ٠ نوكسركل صاحي وكسر كخ ووك ادك كن اصتن ني ادوف راينا عسر مم مكددبك اى س٠ واكل

 ةررقمتمد يأ كت كال كو تمار ؟ لوب ابكت رد قا كف كلان باع يت ولي لومرداقرب لا ضرك ءساع

 باكا ءاج كج دباس نا قمم لمن اند عر تت كرجل حس للا ع لاو رول تدعو بنج جس لد#

 ءلي اي ىرلج كرشم مرجب كل كس لس زج ىدلاىلا باذعرخآ ( و تل ركايكم قون ) ذي آبي مقل ندب لي تاد

 “ىنيطعت اذ ام كتْيَتَأ نا”« لم لاثم لاركايج< طرشب ادت هيماهفتسال دج جس ايكاعكروكرب الغم الج كريمي لا

 هاناب اذعهو بجايل !! بس مردف لكل عسداي ىدلج كول لك تن انرك ايي وكلك نلوبج س سا دارمسروا

 كل: كر اراها وزضروا تقوس لوزن ن اهب بازعإب يب دقلا كتم كح لب ال نامارب لا تتفو لاا كذآ

 اكذ_ ال ىرلج كس لاا ًءازهتتسا ىندوخ متلكالاحوم سال اما با كت. اجابك مروا ءاكوتن لوب ناامباهداراببت قاس

 مت كوم دشيمب يري لست كاكب اعيان وعلي ازماكب اذذع كاد بارك كي اجاب[ لومل نرمي تت كا ضاقت
 اك محب روا بازع ل قم ؟ عسر ا قاد يكب اذعركل ؤ ةسدكت فيدو تاي آس البلدي اك عكس كتابا

 وكارخ ررط و مروا جسرما قثاو هو لكي دهس ر يمس مل اب كح دربك بآ(ح ققاورعاهوايك )< ايكهرعو

 - ةكاب سنك ب حس باع لا نتي ع ركل اع

 ها نش جي مرمنإد



 سجال ج يشف تزل نهج هم ١١ هراب(١٠) سْنْوُي ةَرَرَس
 إد هر هم مج 50

 ننففبم يمه تيت يف
 .خلا مهومتدجو ثيح م هولتقاف «ىلاعت ةلوق ىهف «فيسلا ةيآب خوسنم اذه : روق
 مدع تدير ريش مدع ريخحرافكروا ليت دب يشم دنا لكى ديشتدجت سكس لوصدناوكراذك مظعارم لب :ّنْلوَق

 د لق سوم ةب حس لوقتدنا لي قئارمكو تلال ضرافكا ذب, ريب مدع لكوج رافك ع ىلو ميدي زك ربل
 < فوزهم ١اكلارواعس لقشما نحف ثاك كجسوراشا لش لا ءمهتاك : لو

 اح. لومي مقل لج تروص ذي درا رق تفص كريب كك لاا ريمضلا نم لاح هيبشتلا ةلمجو :يْلوَق
 .علا ٌةعاَسالإ ثبليرمل ْنَمِب نيهبشم مهنوك
 < باو اكردقم لاوس ءةردقم لاح ةلمجلاو : قوق

 رو انو لحي رشح _راكالاح هس اتوم ياش ا ذاك ااوذو لاحروا < لاح ترمه« يم هرشحي :توفراعتي اوكي

 ومدن كياتاء ذاك وو دازبإلاكومج لم دعإ فرايف

 مهنرك لاح ىلا «< ايي ذكر دقم فرات ليكن اكسب لاع كيا جايكخئتوكرافك كج هردقم لاعبي :يناوج

 .لعفلاب نوفراعتم ْمُهناال فراعتلا نيردقم

 .هرشحي موي نوف راعتي< يرث مويموروا«ءفرظلا قلعتموا : لوف
 تح باوجاكل اوصل يامفاضا رب كاذف ىا ءفوذحم طرشلا باوجو : قوق

 مي كنيرن اما الاء <« م هعج رم انيَلِإَف ةوروأ هس كاما زج دوا لذ طرشود «كنيفوتنؤأ روا َكْيِر ام :كاوس

 دهس لات سرد ترجو كقتداف بتتاكم هعج رم انْ
 لكىاع فوزه ازج ىك ءكقيرن اّمإ إب + سئازج كل وط ل وؤذود م هعج رم انيلافمك< يل ساءاك اج

 -جسايدركراشاكن ا فو ذح ءكاذف هس مالع رشف رط

 فوم ليتر فشرا زج دكا لامع. ءازتت كاذف وبي
 -هلٌّقح كاَدَق لم ى كاذف باح

 1 .رمضملا عضوم رهاظلا عضو :اّنلوق
 -<رصخ لا لب لباقتم كس للاي ملكالاح يامر فليك هنه نولجعتسي اياررف نوم رجملا هنم لجعتسي :ُلاَوجَي

 «هس م7 هورواه تلالوري لاتتا لبس لمرضي وو كركر اي اوكري ب لب يتم كسر صا تاج

 دس تلاد قر عا تفص لكنا لي ىلا هوالعس للا
 «جاسكءانرزق ٌلجعتسي اًااَم روا ب طرش هباذع م كلك نارواعطرشلاب ا ماهفتسالا ةلمجو :قلوَق

 «| نسبي مزمزإ>



 ١١ هراي(١٠0) سنوي ةَرْوُس اهو مسج تلاإلج شف قتل انَمَج

 اتم سأل اووا زج كس.« افريخب يماهفتسا لمبة لع اع طرشب باج
 دامب لب تماقكل 4-2 خ ايي 2 نس كرود وكعب لاشي ىنيطعت اذام كيتا نإ : لوف
 - لا ارتغا لوكا ذب اوم ع اوءا زج تيس ءافرمف/ يما هظتسا

 -< نكن ايركى انوي ب ل العتم ادارمعس مايفتسا ل ليوهتلا هب دارملار : لو
 -< كح  باوجهس لاو ياريت كت داي ىلا مكل لاقيو :للوَق

 ملي فوطخشرو ا هيما لب يلطف وطخم كال امس ب نولجعتست هب تنك دقو َنْنْلا فطغا ءمهل ليقمث لاني

 < يلعف
 وكب ااذيلعس ا دكرباظر يك كل لاقسيو دس مالرسف سس فو ذبل لب, كس ايل فوطخم ياو

 لل اكغا

 .نونمزت : موق
 يس ورغم نذل روا هاتركاو ملعب لوقم كال اه خس لوقماكم كل لاقي للا اوني

 وكب ااذبل هس هركرماظ ذس مالعرشنك اريج ءنونهؤي نأ < يب تدابعيذقت ع فذعتسدابع يلوح
 هس لا ارتخا

 دنا و سس

 اوال
 هدركا تدع ل فس رك ثلثا دوا امج ة مات كلمع م كلو ىِلَسَع ىل ْلُقف ٌكوبَّدَك ْنإَو

 رك ترورص ايكي سا كف رك تك يروا ف ذك وا ووادى دبكحس نا يآ للبت آن ذاب حس هس الث#

 نجت اب اكب متركاروا ء لى راد دم ذ لوك اري مث, لوم راددم ذووق لاك كزع اون لوم اب درك ادي ازتفا ل

 ليت ل داكراب لك ادخوكب ساكو لوو لي جس قلو تلد م كارم دج تس 2اكإ كب قتانيا تسل ذاكي لمبكب اريم لوم جسد

 لات نورفاك ةروسوج جس تبدد قيم كوم لي إب لت داب كس لكي رب رواتعا كس لا حس ضرب لابو حس انج

 ده قب لارف رس “نيد ىلو مكنيدم كل”

 كح سا ليتمادب بلطرلكوج رصقم اكتنس ناكل ب نع نآر قري روطى ربا نش خلا َكيَلإ نوعمتسي ْنَممهنمَو

 1ك قلح وم قيل قاعي ارب ليج صرضخلب نوه ليو داق لوكس رجب كيل حررط لج انوه يد اذ لوك ررط ىلا بأ
 فرط كف شنؤكل ود وناج حررلط ل ركب يتلا نس ىتروناج ف حرر لا« جس اني بي ني سس لوراشا كار برزظل

 ياهوو ءايلركل صف ح دعي 0 نلومتتر وا لوب الت لي بصعت تل يباوج 0 سيجوت ىوكى ا لوم سبق

 هدعد لوك وقع ىتتووواوخ تاب لوك ف الخس لوييجوروا سضنزيس اروا فالف كس نوقير طروا لودي وروح



 مسج كلل ج خف كل نمَج د“ ١١ هراي(١0ر سْئْوُيةَرَوُس
 حررط لك ور وفاج لطم اين دوج يا د لطي ىلا كول وو عر رط ىلا« تفلح لدبي قر كك بس دو كس يدك ن اع

 كي كس لآقذلروا وشم اوخ كى شب تكسر سنيك دعس زج ىلاوسك هت فج دوا لوس كرب كرت كت لفغ

 بس قير ا لاب جس لك عري لن جس درك يرجي متاكد لكل وكتاب سا لينك و د تسمي ا
 - لب سم ربعك لوركة سب يس رب قه لفك

 دحإ كس تا. ذى ول ليت لين اي وكسرسود كيا كولدعب كدلك حس لوربق تل مهنيب نوفراعتي
 سم كت اوم طق تش ادداي دول اياجوم لوم ذ حس جو لك وبك انلوج كشك د حب رك سس ايل نابي قاوم لوب تاق

 رك عد ناهي له لت تاياور لضم جس اجد م بم اف تشادداي تتنوكس تبيصم ى دب حلك اين دكر
 -4 لاك تاب تبوك يع

 ركاكياجوم حق او با ذعري بج كح دال تتقو لا نام تاك, داجابكسس نرش" نذلا هب ممم َعقَواَم ادام

 دوم قريت اج ر ذلك قو اكن ميا لبجوم سال نلاميا باين: ينل” اكياج باري ل باوج كس نامي #ءابقتتتو للا

 اكس ادوا“ نئلآ “اتق ايكابك ث باج قت “ليبنا رسا ونب هب ْتْنَما ىلا الإ ةلإ ال هنا ُتنمآ”اهتابكغ وكف تقوس
 ةرغ دوس ف تيج جس اتبد ىتاتركل وق ل كه دنب ىلا هتغلا'”ايارف فس بلآ ب فير شم دم لديك ءايك يك كل وق نامي

 لكل وق رجب قل اذي [ب اذ بج ع قكوم لوبق لي حس باذع ردو لي اينو ررط تا“ ةساجوج ندا ب توم

 لوبناكعس تنتا كس طيباض سا هوروا قلى. ل وق وق كم وق ىكن امل ساد آدتقاد اك لف ةللت لذي ترطعت كس« يلد

 حاوي نلا با ذعر يك يلاثب باع ك- سا ىل هك قت اسكس قرا ذو احلا س لوتس مكه داون ات آس دودو كسا ذع نس
 (فراعم) -لومد لوقر جي آل اجاجوم

 ةَماَدلاورسأَو ٍةميقلا موي باذعلا نم هند لاوسالا نم اًعيمج ضاق ثرفك تلظض لنا

 رييعتلا ةفاخس مبولضأ َنْيِذَلا ٍءافعضلا نع مبؤاسؤر اًباَفَلا ىا َْباَدَعْلاوَيَل ناميالا كرت ىلع

 ضنا َتِوْسَسلاَقاَمِيَنِإلا انيس هَنوُملظْياَفَو رد داب نقلي يبالحلا نيب سيفو
 و27 2 ه2 255 22-53 2 م - 0 01
 دهيلاو تيملو يوفق كلذ َنوماَعلَل سانلا ىا مهكاَنَلَو تبان قع ءازجلاو بعبلاب لاَدوَتإلا
 2 هءرساد 52 00
 هيف باتك مليون ةظوومكَتءاَجْدَف ةكسم لبا ىا سان هَل مكلامعأب ْمُكِزاجِيف ةرجالا ىف ©نْوعَجَر

 ةلالضلا نم ىَّدْشَو كوكشلاو ٍةدسانلا ِدئاقعلا نم ُةوُدٌصلافاَمِل ءاود ةاَفِشَو نارقلا وو ْمُكَيلَعو ْمُكَلاَم
 اوكيَفْلَف ةسحرلاو لضنلا َكِلْذَق نارقلا ِهيمحببو مالسالا هلال ْضَفِبْلَف .ب نيم مْحَيَو 5 هم تراك و لي 10000 2-0

 رق هب هلا سم2 ىف ن3 ع راك 2 000 يع 29 20
 هَل ِقْزرْنوُمْكهْللا قدح لَم ئئؤّربخا ميلف ءاتلاو ءايلاب اًينُدلا نم ©نا
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 لع لب مآ ال ليلحتلاو ميرحتلا كلذ ىف ٌرَكَنِوةّللاَلق ةعيملاو ةيئاسلاو ةريحبل اك ًآاَحَباَمارَح



 كا هر سْنوُي ةَرْوَس اه مهجة جيغفا زل انَبَج
 هب مبسط ئش ْىَأ ىلا َبِوَلولاَلَعَنوَرفَي لورق نِْذلَنظاَمَو هيل كلذ ةبسمب َنْوُبدَكَم © 2259292 ل

 مهيلع ماعنالاو مهل اهماب ناقل سائلا َلكْلضَقودأهَلاَّؤأ ال مهبقاعُي ال هنآ َنْوْبَسْحَيَأ 0

 تقال دل ولا ةضصاكسي حضارم لا : مج
 كتاوت ع لار زرابي هذ تنجرزدا ساهرا هذا آرت خو شن 2ك سلس رك سا قر تس بام ند

 كس لي يني سلوك لوزك اوك تم دنس تفوتك الدراع اوي كس نا نم كح لب صبت وأتم ادن ب نامي

 مهامجود ذي كادوا اكياج ايكءلصيف دهتاس كس فاصنا دو نايمرد ل قولك تن لس نارك ارم ايكو ارك لوباوك

 رثك انكي قمرعو اكد ثلا اكءازج روا ثدحب مكوك ننس اكدشلا هوس قي دج لي ني زروا لوف مس آوذس كراج ايدل

 كس واج ةساثولفرطىىا لي ترف اروا < ايد توم ىتو رواج اترك اطع قرئ ن ىتو ليث لاب فاو تس للا كل

 ايك اسمان تخش بناج كبده دابة اي هس ءاههقولاو هلكت ا وكدا ا ءاكس دءاذجب كل امعا تس داهم قول

 رواهدس اذ د اقع م كح كس لوب راهي كل ددوا هس نآر دو «< نايب اكل وزج كن اصتنروا دتاف ىلع شارك

 < ترروا تيارب كح كس لولاو تكسر ندي ب ساروا تييارب تس قاركر واه ءافش كك( تابيش) لو

 هب يس اان شيخ ذب لا ( ثئبساج لانم شخ ) حس نةرقنن تتر كادوا حس مالسا جب لفل لبا (وب)
 حس نا( يا ) ساس اترواءاي(نوعمجسي) ل هس د ثيم يوكل جس رتب سس لوز بس نا كايد

 الام لاطاى ند ماقكى يقدس مس لي ساعدت 4 <.ابقق رج ةس.طاك يوما ني

 كسا يثاب لبث قاد تاجا ى ل بلتو مكر اوك مثؤ# هلا يكول تس نا «رادر مروا اسوا هر اريج
 كس ناذورك تم ايقدكج ناك ايكاكن ا لي تس اكل نات نوصي ثلا كاولوج ءومم جس داكل نات, كس كت سبت فرط

 نلارواركسسد تبهرك وكول ةلدقلاءجس ليلا ؟ اكس دنا زسوكنلا ىلاتدفلا ل عس ناككاكن اايك 5 اكد: ل اهم اسيكديتاسس

 - 2 كيور تاكا كولوثك نيب جس لاو فسد مريي كلارك رف اهنا

 نيج فراش د يبهع يبدى 0 ا ا

 تملظ سفن« لعفاب بم فرح نأ يعاين يطرش و« هب تدتفال ضرالا ىِفاَم ْتَمَلَط سفن لكل نأ ول تيس

 رلصروصوماسءلافاكف وجل تسي هس تت نسا نأ بوصنم انك وصمم مدمر فكن أر كلي تفصزوصرم

 .هب ثدتفال كلذ ّتَبَ ول ىاطرشباوج هب تدتفال ماك نأ رلوم_لمج كل

 مع



 مسح تةلالك عش كتل مد ١١ هرابول د سوي ةرزش
 قس سالكة لاه عس لضدادضا ءاوّرَسَأ كه كلك قت ناي حاَهاَفَحا ريض اودَس اَهاَفحَأ ىا : َقلْوق

 جاك” فود لات رج كا ليث روج ةدايذ قع سر مود كس اًفخأروا نت تس ره
 َّنظ رداع ءادتبم يش ا حما, لش « نيل نظام ايس هراشا فرط كت اب سا ل لا هبرمهقظ عيش ىا : قاوم

 .هيف عقاو نظ ىا ءعس بوح حبو ف ا ىلع نورتفي نيذلا

 ءاكوعوداآ كك يدب 0 رو

 - لود تروص لوكس راكي حس باذن كيال ؟ايكى اكد ساي كس لابو ندي

 0 اكل سا كر رصرورصروا لثث كس سومر وو كرايي قت ءافش ءرودصلا ىف امل ءافشو

 ا” ريس تناك افشو تقرا ع حرالع بايهاك اك لو داجي لكل د ديم نآر قدك س يب بلطم بلطم «ح بلق

 0 هلم ءاتغل هك ل كس لون راهي لكل ول» ضاخ ناآر كيس انو مولخ م تفصل كن ةر قل يارفذ_ كلت اليت

 3 ري نامربا نما لاو خ ءافغاكى راعرب نآر تقيد لج انبككت رمح كر رك( ىف لاعملا يور ) كيك ون راي

 كذاك كاي ى 7 ةءاوع "سيخ كلعا ع اح لو: زي تكالب روا نكمات هدي ز تعب ل 5 قرا ىلامج كك نانا راجي ىلاحور

 دهس ل افش كك لوبراجي لامك ليس الري حس لااا رف
 احس منار يس كح الع لاحد جت مير آر قلك رباشرم لا تاب رايب كس تما, الغروا ثييرص تايادر

 -<س نرالغ نير رتب كل كس لوي داي لامسج نر رط

 بآل تاك كورد ل ديسرولاومر ضاع لت تمدط كفي يآ كليا كس تياود كى ردض د يعسوبا ترزتح

 (ىناعملا حور) ."رودصلا ىفامل ءافش” ب داشرااكىلاعت نت لكوكو راس ذب نآر قا يارفذ

 لازما يدرك ئه سولف اوت لآ قت تس دان آروا ت اور وب لس تماء اي

 ك''لار قل اغا” "ذلة قت ىوفاهق ترد صيف جس روبن فورعمر عروضوم سا“ *ىل رقص او” ة سان

 لشن اك ناكر قلو ذك جس دورضتساب مي تبا ءانكاج اهلك راكم اكن لامك ين نسا تارت ت اهاشمروا جس قار فس ما

 < جرالع نإ رتبم اكلي اي ىلاسجيمروط ب واح انركرودوكل وب داي كى رورو بلقرصقم

 بولطم لوب ع ماناكتييفيك ا“ ش ” نوعمجي امم ريخ وه اوحرفيلف كلّذبف هتمحربو هللا لضفب لق

 تتر لك ارو شفر كدا نييك اب داجابك س نامي لاس اترك وكم ل ةيسل نايا ب لوتس زج

 تس اهانوم فكن اميا لاري ساس



 ١١ هراي ٠١ سْنْوُيةَرْوُس ذو نكات ج حغف كلامج
 وجرب انك لوتب نيل ناكرشفزج ج.انركمارتاك وواجب ضن ىتوارم سس نما خلا لال و اما رح هنمر تلعجف

 ري مانك لت كرج ناكاكل ركل ون كوك روفاج لا دريت الشح لبر ذك بي مانا روس لصف كح دخ تس ركايكرك

 تس لادوات ةيسدرلاذ م انك تب حس له قيوم تيلباج لباوكل تركت اح اجاب كر وفاج سا باس: كت تيس درك ذآ
 - قوم سال لوكس لا حرج جاي قر عدج اك ازوا تس تيل ل لوك

 بطاح نَومكالَو كيلع هلزنا ٍناركَّنَم هللاوا ناشلا نس ىا ٌةَماَوْتاَمَي ا + ينو
 ديوجوح 7 0 279

 --- لمعلاىاو ردات َنْوُضيِقتْدِ انقر ا

 يكف اَبْكآلَوَكر َنِمرَكْضاآلوكَمَتلا فالك ضر َف لمن ره قر نرو لاَقققَنمَكينَع
 ال مب ورخألا ىف نورك »م هِلَع فولو ذل كيلو نال ظوفحملا حودلا وس ني
 ييدح ىف ْتَرَسْف اينّدلاَ ةويحلافىربلا بلم يهتدربا لعلب 00

 تملك َلْيِدبَت ال باوثلاو لاب قولا فو هل ىرتوا ْنب بؤملا ُلجرل ا اًبارَي ةحلاصلا اَيؤُرلاب
"111000 

 ١ 0 حر هادو تسلق 2مهلوف َكَبرَحيالَو مي وعايش دوك دما كلذ ةديعاوجلا تلح هجري
 ىفْنَمِوْيَدإ ذأ  كرصنيو مهمراجتلو يتعب وقل عي 01و اي لا 000

 0 دو ميسي و لق ل هل داجتمهيلإزاضيآلا ةادسا 1

 دا ثانية ككلملا نأ جر نك ىزاصدللاو 4 وبيلا قا اَلاَق ظاعتاو ريدت ٌعامس 9َنْوْعَمسيِمْوَقْل

 ٌكلولا ثلظي امناو ٍدحا لك نع َُنحلاَوه لول أ نعدل اةيررم ضي ْمُمَل ىلاعت لاق اَدَّلَو ُهْناَذَحّتا

 د نطلس َنْوْوُكَدْنِع اه نإ ديمو ايكو اكل 20 هيلا ُجاَّنحي نم

 َلَعَيَرمَتَي ُهَيَنْيِذَلاَناَلُق عيب ةيبوت ٌماهفتسا ©َنوُملحَتاا مولا لع َنَوُلومَنأ .نؤتوقت ىذلا ىا "ادي

 ةدياب ٌومتشي اينذلاف ني ْمُهَل نودعسيال 6َنوُخلفُيال هي هيلا دلولا ةبسنب ٌبْزَكْلا هلا
225325 22 

 + 8و فكي اوثاكامب بوملا دعب َديِدَّلاَباَدَعْلاَمهقيِؤ بوملاب مهجر مان اَوَف مهتايح

 35 ووو و 0 ديج

 مج تان آرق تمجد( لاح) ناش اروا د: سو ى كلش( لاح) ناش ل ةقفؤفي كسا دوا :مهي

 بوي وم سل ل وج مروا وج سلكت والت آر زج ثلا باج نلماي« وج سدت دالتدكي دج «جسايك ا يكل اني بآ
 ه[وشجي نقإ> 5-2
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 ع

 مساج كلالّج شف كزكلاَنَمَج اق ١١ هراي(١٠) سْنْوُي ةَروَس

 لوكمارب هر ءوم سوم لوغشل م ماكل ا متبل سورتي( حس لسا ) مت س باطخو كت سما كس آروادك يؤ

 بي وفك ول ( نتن ) نائب انك ودك ى ذب نروا لوحي ( تددادقم لا نروا) لب ناس آنا لم نب زان ( ليوم )زج

 ناشر وا كوشي رتا لولد لهي ترخآك - كس لوتتسوو هقلاكهقاورمايروحرداي« لبن توك ويجج ىلوعي هذ «وبضوجوم

 ل كرت قوتد ك- كس لولو ناس دو تشل ككل كر أو رماح لاروا سال نامت رم تكول ههيردا ملوك

 جاتك ناناوكن ث *ج كوبا كتاريثأك ( رق ) تايددارق ع 3 ةس كامو ج ب ثيدع لا« تسكر

 فلكل ب لودعو ل لا قش ناب كش( قرف ) باوثروا تنج لي تر آروا .اجاج ياحلو كح كس إي

 مكه يدعقاورما لالا د لع 10 عري لإ ل انى بآدكي لاب كن اوكي آس ىلايماكى ذب تابدروكن وم اتركا وج لبن

 بآروا كهسدءا جوك (نلاود < اناجوك وماكروا ساننسوك اب( ماي )هو فئاتمل بي ب كه شلات آما

 وا نب زوحكرو أي« العداد رش هلال واللا كووج جس اكدلا حسراياكس قواك وا مال سهاد لم لاف

 لكن اكسس ل _لماعم سا فولي ع ءارولا ارو تس لاادقلا كس ييدعقاورما ليث ةس رك نب ىكء كرش لا هدالع كس

 هس رك ب حس لك ضلي كس نيك رافس ىلا لي دبش نلا تم يكس ناك اكنلا شن لي سور
 نول لي ىلا كا ١ لان تارك ساهمت فس لتس ىدقلا هد لن تل ماكس لو وع

 لي لاريشالب < اماج اعيد لي ندرك  س لاس ىزايئداشسا ل ؟راصبا فرط كن نا ياني نو روكن درواوركل صاح( تحار)

 هريقك,اكن تروا كراصنروادوببب لين تنس روطاكس راو وروا تحج كك سكول نا الت لايئاشن لكتيبتادحو كل اهنا

 رم قود ع كاي تدالوا لوو ملا نااكبسايك سنا ذس ل لاترشلا < اتكرد لوادثلا كلت تك لين لايثيب كدللا خس رفكح

 كل جاكى اوو ع جي وج لع لوفاسآر وا لب ني ذ دم اتاك موج < لوم وك اق تجاع كرلو < قت هي

 وكل كسا نتا نابت وه 2ك قي وج حس رازسا لس #2 الفرو[ عسر ايظا نوع قولفتررازتلا فلج

 ( تن.« عقم ايفتسا سئل اي هس رامهتاكن توج تنل لاب ىما قلخ كسلا متا يلج سلم

 اند ك كس نا سل اواي [رالفوو ل تش دئاب ناتي دثلا كت سين كدلو فرط كا كولو كود كراع دبا

 كسرفككس ناوكنلا متم ان 1 اي راهو كن ا مهل رك توم رمي لل ثولوكن ا تايحام لن نم نودنج

 تت رب ازعري رشرعإ لس توملس دب

 ئففنتت يي
 حلب ل كس .لم احم ما« ماك لاح نحس ناش« سوك بيو ناش ىف ُثوكتاَمَر :ّمْلوَق
 ركوب قلخت انئاك ناش ىف ماك ا تنارمردتا كس لا تق عرراضم لضخ وكت, ام«فطاعواو < نوئش



 ١١ هراب(١٠ َسْنوُي ةَرَوُس ل مدلج لال جهشفا ثلج
 ةفم , قاختس_اولقت هن ءلافاكى ا تنا ريئيدتاك لا عرراشمل منا ولقت «يفان ام «فطاع واو اوت امو «ربت كن وكد
 دئاز نع لي نآرقلا نم روااكوج .يليلخت نم لوم عجتارفرط ناش راء عارف رط كن أش إب فرط نآ ر قريب

 -<ج ب لوعثم انك نآر

 يأمن الركذلا لانا لم تروصرما لاو

 قلكبدرول فرط كدا رواج قرم ىكن اشري ة نيج اتدم اجرك لا لاراغحا تسمي كمر ل ينج
 سئ ث لاح كيس قثب_جسايدركءراشارلبك/هللا وا ناشلا نه ىلا" فرط ولانخ وفود فس ماع رضا يبج
 د انج راب حس لاح لادا مكي ركوب تس وج لب تال ( لاح ) نلاششموا تس

 دب باو# اكردقم لاوس ليأيب هتماو هّيطاخ قوق

 دخيصاك حر لع نول معتت لابي دوا مس اد رفمر يمتد كب انت س.ةفقلي بآ اهتباطخ لن ل كسي اوس

 -<س فاظدح ٌقايسلوج اوم لاعتسا

 -هس لئاش تما لي باطخ لابي كسب لاح اك 2“

 جس [رر فش اساس لاوحا موكل نيمضؤيي اد رهش م هيلع انكالا لو

 -<س بادجاكل اومليا ىكرصقم اكيفاضا ىلا ةّرذ نزو : قو
 - لو لام قتل رادقم صرصتل ابيب لكالاه جس ماناكرادقم مخ كي لاقشم كسب لوي

 مكس ايكو راشا فر يكب اوج كس شارت اكس كس ن زو ريك اقفهذ# مالعرضم كس ب لساعاك إي

 -ه<سدارم نزوأقلطمللب لئرارمرا رقم صوص بث لاهي
 به را كف هذه ا دتببمه خلا اوُنَمآ َنْيِْلا كي دركءراغاءمه ٠و
 كاميبج_جساك يفر ظقالع ناًرصبُم راهخلا و كاي درك راخا ذس العرس تابعا« هيف رصبم هال:
 دج اكت يفر ظ قال سس مئاق هليل و مئاص ٌةراه

 دج 2 يع لس و لم

 2و فل

 هوك ا رفةسدم ةس كب اطخوكن و هردا قفل ب آف ىلاختدشلا ل تيبآل اا (ةينآلا) ناش ىف ُنوكستامو

 لومي ىذب لوك ناس آو نيب ذء<س .رلظأ كس ارب قولى رون ى وكرم روادظحرج دوا جس فتاح لاوحا كس تاقالكم ان
 روان, روا ه4 تييآم اهنا روس ايكا يكن ايب ح زادنا فلل تاي ةورعتم ومضر وب سس لاكي يا

 نركل وكت تاك كل وجروا لوئانا ودق جس يي ددقاو بج جس ايك يكن ايب وكن ومتى كلن تبي ىكروم دوس



 زال و قو

 مهاجر زلال ج حشف أكسل نيج 7 ١١ هراي(١٠ سْنْوُي ةَرْوَس
 - لين ىروص ارو ف أكسير ليج ؟بس اتم ناو

 ناآر قي وم سوم كلب نلاشو لاح لس منا ىجل ايار فكس كب ط افكت مادو قفل بآل طم كس طيراض للا

 ورى رامج تود لل تس ركئيدج نانا مانت حرر كاع شئ سس م زج لولاك اوت سوم لوخشم يب خس اهب نش

 اندم لاو يشيل حس متهرذ لولاك لش ذو ناس آيضرف بس اندم اسكس
 لايف لابي باءاققرك ذاك وفاررفان ل لباس ,نون زخم هالو ْمهْيَلَع فْوَح ال هللا َءايلْوَأ نإ الآ

 رايقلا سا ليث لس بي رق ل مش تخل قتل لش سعيت لك قو ءايلوا لا ءايلوا لين هو دوا « لن جس داير فركة اك وداد
 اكدفلا كس ركب انتبا تس ىتاعم دوا تعاطا كدقلا نس لوهنج وم ضلروا وو كس لوم قتلك دا ءايلوا حس
 ءايكرايتفا ى وقتروا ال نااميادج« نار ففيرقت ين افلا نا كن ينؤم نيصلختز__ ىلا دترفا كل ىلا ءايلركل ساو برق
 تسهل رذ نإ تم ااكدلا ىلا ب رقى تى وقتروا نااميادوا

 تسرب بلطسء وم حس تاقار قلك الو نلزتروا هس انوع حس ناصتنل اون وب ورث 1قلحتيك ف وخ :ةكواَق

 انت كوم ليتألن ا فوخ اننا اك ويك انلوج كت سم ايق ك- ساء لوم قرا ذككتس ىو خارخ كرتز ذس لوبضا دوج ك

 د اومبوكن وكول تاغ ا:

 :تخانش كراء ايلوا
 هرم” ايارفذ ىلاقتفلا كج كلر حسو” دف ثدي دح كيف لن قريظم يأ دخ انشروا تمل لأ ءايلوا

 لير نارا "لو آداب ل دجت اسكس داي كن تروا لب آداب ختاسهكس داي ىريصوج لت كولو حس ل لودنب سره ءايلوا

 اة ادايادخر كو وكن مك تيب نيب كلا ايلوا ل. ثلا لوسر اكس روك نحس تيياود كدي ب تضيء اس ترطعح

 : لى رورضرورصاكت اءاركتس ىو

 هت لوي قش تاءارلو ف شكت لاس ايس مدرس تييالو جرد هوو ن عيناك تنس ىك انيق ثلا لوسروج

 -( لو رداص

 قس ربك نكن 0 لا ل ا
 را رع ازرع كيرلا لقوا تيب مكايإ ىلفعو فبكت مكيف ىنبل ناققْوكِلَع
 هب ىنذاباجو ؛ذزهظا لب انوسم ٌةوع ل02 ىنعمب ٌواولا رف رش ب ةنولعفت

 نع رقي مكب ايلابُم تسل ىناف نودبسُم ©نوُرسالو ؛ؤئتدرا ام ىفازما قرف
 ه[وشجي مزق)>



 ١١ هزاي )3١( ُسْنُْيةَرْوُس روع مع 00ج ضف كزكلاذَج

 َنصنْوكلان ترم علا ئباون َقِرْجَأ ام ّنإ اًوُنوَتن هيلع باون ْيلْنْْتْلاَسَمَف ىريكذت
 ضرالا ىف ََنِيلَخ فن نت ىل ْمهلَعجَو :بنلا كَل قَعَم نمو ونكت 0 نامِلسمْلا
 ْنَم ٌلعفن كِلْذكف مبك البا نب ©َنْضّذنَمْلاََبِقاَعَناَكَتكَرلَف نافوطلاب انياب وبدل اَنْفرعأَو

 تازجعملاب ِتْنيبْإمُهوداَجَف حلاصو ٍدوسو ميبارباك مهموم لاس جون ىا هدب نامت كبَذك

 آنتي وق هيَكمو وكف لإ نورفو سوم هدب ناشي َكِئلوا بولق ىلع اَنْعَبَط امك َناميالا ُلَبَعَت الف

 © نمر نلحق نموت اهب ناسيا لا نع اَربَتشاَف سلا
 ٍةَرَحَسلا ٌرْخِس ٌلطباو هب ىثأ ْنَم حلفا دقو ذوي ٌرْخِسَل هنا طلال حنون ىسوملاَق بال ني

 انئبف ًآَنَيِفْلَلمَضَلوْلَف راكنالل نيو ىم ءاكماساو ©َنورِجلا عقبال

 َنْئِئَدَصُم 9َنمؤمامْلاَكحلاَمَو رب ضرا ِْضرْلا ف كلملا يربك نو انبَبهْلَعدَجَواَتَع
 نب دازئف اء دعب ق7 31ألف مسا دع ن سد هوغ حن
 ةيسابفتساامىومَلاَ مهيِصِعو مبنابج لملف نورتناا َنيِاملا نحن نوكن نأ اماو ىقل نأ

 7-1 موحد 4| 7 طرد نال 2
 ةُلِطْبْيس هلو ادتبم ٌةلوصوم اًمف ٌرابخإ ٍةدحاو ٍةزمهب و ءارق ىفو لدب حبلا ةيرتج هزيخ ًادتبم

 تحت 97 د رو كح م
 بج« لدب حس جونان «لاق اان قاداكت فو لااك فنك عار فذ كاافكن انتفتز را! : "مدع جري

 كح قي[ ىشلارول انكم ايق ناايهرد راب ةارهعب متركاوكولكس موق ريم امك هت اياز فس مدقق ا نغفل لترا

 سر توجو كل وريجذن يا موق ءجس احكررك سوربي فلا قل فس لش ( # دكار زك ض) <. اترذكن ارك نكت حلما دز
 هواركاوهتم ب ووكن اوم تساي ان كف الخس ره مقلي يج دتوج تل ولرك في ركل جت اسك ءاكرش ساو جس ايان كف الخ

 رهتاب لاى داود ركب انوك الكب خجسايانج رد سس مولي لوك عدن قراهم جس عينت واو لش ءاك شو
 تحيض وريم متركا ري سئواورب لوك راهي وددت تلهب رواور ذكرك است رجة دومةدازااذ اة جرب قررا

 فري جو كش ب سشئايكل اوس واكب اثم لا ( نتن) اكترجا لحس تف ضقوم سل ادرك ود ح
 ( فذ موق لك ففتةكياع[ر وف ) لوم ناسرف عطلات لك. ايكايد متع روا مذ كساطلا ضل با ورجيم و سل

 دجتاسكس فايتر وذ تررنتح) كولو وا ايلا تنس تاس كس نادج لم قس واوك فتي ر ون ذ# مت في اجوكن ا

 نول دوس ات يالثجتوكت يآ ىرامب فس وبنت ايوركق رغ لب ناافوط وك وكول بسر رول ايانب هضيلخ نب نبي زوكىت نا تس

 كت 0252-8

 ه6



 مهجة لالج شف ككل نَمج ّ ١١ هراب عر سْنْوُيةَرْوُس
 ف متر كس لب التجول وج كس لي كتابا جت اسكس سوك نا مترج انج لاو مايا يكا كن لات ايار ذ سس تكا لبو وا

 الطلاليع أر اصروا فازة دوس انفاق خلقت كت اربا ل اريدج عيت لوسر حس تهب فرط م وقى نادحب الانزال يلع آر ف

 ركنا. جي ايد الط لحي حس تيك ل وسر فرط ىكا قتل لمي ف سوباوكز تب ضرك ركل تاز لك إي كس نا دوس
 كل نأذ م لايج كل ولن اميادورجج « ل ةيس داكن بجي لولو كس ولاد نركز وايتسس دع را امك ايددش
 كس اروا نوكر فوت اسكس لوين اشنون ىرامج وأ كتلة ناوراب ردا للاخت كوم ذ# متعب كس ناارمبي «ىداكذر سري بولق

 ني كس نلا نقع فرط ىرامج بج رمي كت فاول مرج ه وردا ءايكربلتا ليي لباقتع كس نلامبا نس لوبا رك اتت اي كس موق

 م: كل آل اي داهتوو بج لتس داي كس ق منايكد ابننا فلةلغ وم هداج الحك قيل اي دبكة س لوبا لايآ
 رقاسروا يدرك وكوداج كس لوركوداجردا ايكو بايماكوو جي آركل كس اوت كالا ؟عس هداج بايك «عس هداج يل

 جس( اك ىلا لاي هس دامب ايكايد باوج فس لوبا هس كس كس اكن ادب ل وفود ماهفتساروا ءاتكس اي ليج الف( ركوداج)
 مروا« ةساجوم كل وود م تمول مر علك كرا ؟عس اياب دكا داد تاب تيسا ف متري لس درب سدقيرط سولت نك
 ع ارك داج بج الور اوداج لل اذرج ضرك ول اي # ريدك بكس نوكرفروا ليل او كول رمق كل وود م

 بنج يانج ولا ذوو سانا وكم جابك تس نلا ف فلات ئوم لالا ذ دصي م ولا جي تاكدعب كس بكي كس سرداب

 رواعس ءادتبم يماريظتتسا اه« هداج هوم سس ا تجاهك كنان وح الا ذوكل وال ىيارواوك وهجر باس نو ركود اج

 اهروا سرج اسكس درزن كيا لش تءا رق ياروا ع لدب حس مقلج ام رحسلا رت كى ا (رحسلا هبرمتئج)
 تول ل ذك لودعو ةعبسا هلا دولاب د لثة ماك اك وي د اسفي دفا حس ايد كس 53 حلا قئادثلا أرتبمل وصوم

 وم دشيلاب قناتك ووك وصرجب هاف جس اجاهكو رك

 ايت قلختاس لأم هلع ءايكدم فعاد ترق آاهتو لقا لش ل تلعاف تف ذعرب قئزما ل «لناَو : قو
 بو صنم ازكي جو كف دم لاما لب حسأبَف تا سرير يفرظ ذا «لاق ذا ءج_.ب لوعفماك تأ ىلاضا بيكر تب جون

 رتاج تسمجو كح اسف ُلتأ للك لاق ذإ كك ساس مزال فقوري جون باتو ىكلخت أَبي لاق ذا«

 هذ اقفال[ وف بة انساتتفو لا متاجر المج رت لب توصل اجب قنا ف رظروا ب لبنت الهلع ا سبأ
 دهس لئن كر اكالاءاقتابكك مقفي ا

 ماقُمرواجد» ةاييادوفدارم ريم“ ناكر" مايق عضوم حتفلاب ِماَقَم + باب مال سس ءهمرقل : زوق
 يرو ماع ماكاك غلو تكره لحا «ثبللا ةدم لالخ ةوعدسلا ىلع مايقلا نر نركم ايت ررص»م ضلاب

 ه[نش جي زو » سس



 ١١ هراب )٠١( َسْوُيةَرْوَس ا مهجة لالججشف قزلاٌنَمَج

 دهس اناجايكى ركومهسنك
 لا امانا ضخ بلمج وك ُثلكو ت هللا ىلَعَف ركاروا هس ءازب ىكَرْبَك ناك نإ ء تلك رت هللا ىلَعف :ّقْلوَق

 تاكوم طرش ب اوج مك ّرْثَأ ا وعمجأف

 روا.لمتتس وجاف قرعتم ٌعَّمْجأ كه درك راشا كس كس رما ىلَع اوم زعار يضم كر ما اوعمجاف : يلو

 ا

 1 ما ده 0 ,عم ىنعمب ؤاولا : ير

 - خس اياندء رفح دابتنا ادرك وريني اك شجي للان اوعمجا فلتر ماقب

 نولوقنأ هج لافي لثث ىنموم لاق . اذه رْحسأ رحسأهّنا ءمك ءاجامل قحلل نولوقتأ ىنموم لاق : قوق

 6 نولوفتم ك ءاج اَمَل <. س نولوقت ل لختق حلل متنآ ع لعافإب عرراضم ل خد ول وقت ع ىراكل ام اظتناهزنم" لي
 لانا اكرم ني ) + ّلاكح لوقماك ىنس وم لاق لمت ارون < فوذحب دج لوقماك نول وقت « رخل هّنِإ « بح فرط

 -( جايك تنوقماكل وجو فذس

 <« ومأ ارثرم اذهرواع مدمر رخسي جس قراكناماهفتنا هزمت جس لوقماك وز وم لوقي اذه بخس أ اذه رخسأ: قوق

 دهس يلاملمب نورحّسلا حلفُي الو

 :تحاضو

 < سئلوقماك نولوقي .اذه رح لوقاكم اهت.ثلارك ا دركءراغاركن ا. فوذح ءاذه ٌرْحسَل ُهَّنِإ نس مالعرسخم

 ل رطب رت سس تريعطتل نوير فك يي دنياك ف ذع لاس نيبم رَحِسَل ةتاوورواه فوز وقم اك اللي

 لوتاكىلاتشاروا “نيبم ٌرُحِسَل اذه َّنإ” اهتابأة و: يسرا رقركوأ هزم كفن ةلةياع كوسم ايظقتسا نزل طبر لكهنرابخا

 وم يسرا تركت قيقح اورو لكيلا نايك !وينوكر فس امك بلطمج_ لوقماك فلة[ قوم ترط> "اذه رينا"

 جاو لن د دع زكرم وج فاظ هس دتقاووج تاياكما كم ؟

 :باوجو لاوس ر طب بيك ورا

 ٌرْحسأم ك ءاج اَمَل قحلل نولوقتأ””ماهفتحا قل رطب تياكد كل وقس سوكرفذ_.ظنفتتةقن رم نوي

 2 ارك حس مالدوا تاو الك يسادهتاس اس تيوطق رابخاو مزج قفل طب ل لوي وكف ل كالا" كوكس "ةكذه

 “نيبم رْحِسَل اذه نإ اولاق ان دنع نم قحلام ه ءاج امّلف ىلاعت هّللا لاق امك” انتاهكة

 تف



 عضلي ة0جسضفا تنل نَمَج دهن ١١ هراب )٠١( سْنْوُي ةَروَس
 اذه ٌدإمك ءاجاّمل قحلل َنولوقتأ” عي تابعي زقرواه فوذ لاك لوقماكل وينور فل لا بو
 وكم ؟جس هداج رايك ؟ اذه ٌرخسياار ف »+ قس كركر لاق نا ذاتي الات وم ل باوج كس لاا“ نيب رحل

 -ظخاهد كفل تنم تاباكمافاظس تقي

 ايكوم ثا زا زب ُر سلا وه ىل < لدب تاس ارتجاع هبمتلج اه ءر حسا“ ندب : نوف
 انو سيئه او لري حل مج درفم

 متلج امل اطمكس تءارقلا«جسيماهفتساوززمت يآ« اذه رخسأ لب تءارقوركتبا كة ءارق ىف : مو
 كيا ليي تءءارق كل ورسودروا رحسلا وهأ هبرمتئج ّىش ّىَأ ىاءاكوج لرب حس اه ءٌرُحَسلا رواءاكومريماييقلشسا ام ل

 ىلا ىلا« ومرت ٌرْخسملا روا اكو لص هسبر دقئج رواء اوت ءادتبم_ل وصوم انف لن تمروص لاس دخت اسك ءابخاا زنا

 .هب تلج ىلا ال ٌرْحَسْلا هبمتئج

 جا سد ب
530 

 توي فل د 0

 :تابآاب ر

 ايلكل ب ثالايضو دن اقعروا دير طا نادك هت يك ايامج# ٌئاضنزيمم[تقفشروا لئالد تل لوروا لوقعم لب لباس
 جس ايكدار جلب اقعكس ساروا« لإئ الف لوك وردا «جس قل

 لد« هس رركرايتغا لي بادج كس هاد فاصروا قديس لا هووج لا[ رف فطعنممول#فرط لك نط اكس نلا با

 لانرطتب سويتاركف باك اكروفي لاب يرو يقتل وقخمكلس ىلا سابع دورك تب شور كاك بكر شنت لاس دايك
 لم هليكدعب لس نال يل لس ضر لاذ يكقياوكل ناب ناادج هت كوم نشك ناب قضت يل ا سلك
 كس نادوجو اك يسيرا لسن قسيؤياءكس سد دس لوبلاكب اوجاكل وتحروا حس لورمتب باوجاك ولي وو اتاي ددك

 هد<س اماجايا الاد سوح آوج نايهروك لوتدن ا متكاهقيي بلاطم اكن لاك يوك ايكوم تشادرم لب اق نلقي ا هقراوك ان تنك ل

 زج قت لاب كات ليد زوجي ليتك كى ا قرب ذ مت ندو كس ركدنب ليك كينيا تجب كس كل وك يحك كرام
 ذي ا لاعترثلا اج كح فس ا رفروادحيدي زنعري لاحت هكركرايقفنا نس لوبضاوج لمن طير كس. اج لاين لب نان ذرس كرام

 قرير« لالإ كب اوج اكل ءاعم دايتروا غييساوو لستتى اءودانسستق اك كغيانةل اع[ رز لأ كايد متو

 تح امانككبوج ف اظهر مقبكل وش ذاب حس ماك يسا لك يديد تلال آن ذاب حس لازلت في ادككى لا بج

 تع ركود قراهم طمس نس دقق رابتتوو رك ول دم كك لا اهكر ارب يرش كلا نس قولنا ور ذكرك

 نركب «ةيساج لدعم ريدا اوربت داهتاف افهسرهم تلم ليز كس كر يشرإ دوا اهيا نتي ةَمسْع« لإ
 00111 1و 111 0101 تك



 ١١ هراي(١٠9) ُسْنْرُي ةَرْوَس 2 مموج ترلالج شف كنلانَمَج

 سرك ى وقتا سوط يت سك بلو بلك ترتر وا تنطق ما ؟جيد ترورضايكى نيجي ذاهب رك لكك
 وايد زايغ بكيس لاسر عفأ_فوروا ىلاسردرضيتسق كق وق دوا«دداد ماج ماسلا شر اكل:

 تساراكبي ذلكدوجواب ك- تحض ظعو مانت خ_.نئال غر ف موق تن «كلفلا ىف ُهَعَم نمو هاّنيجنف هوبّدكف

 مقتبس قاب دداايلاجب كنب سن قل كيلو ولاو ف ل ناميارب ناو شلفةةنات رون نس لدتا انج وجت شن

 ت نوكول ىلا رس ارم «ايان نينو اك وكول عي وكر ولاو كن نلاروا ءايدركق رغ وك كليا ل اكفافةكتيتَع عر وف

 هس اناجابك ل انمدآوك اال ةياتار وا تررظح كل ىا لت ح ثفاي ماس« ماح يب نات فظيع[ ون وضل

 :راخ آب كساكفيلتةكتيلتر وف نا اذوط
 قار كلن ناافوطيي ليث جر ل اللا ةلةتات حر وف لترا ىلع اوك تاس نإ, ربجام رام آكل عر وف نلاذوط لا

 راج طمس ديس تايثا نير ما هدوجوسقراكق الع لاامت يآ قاع ىلايمرد كس تارفّ.ايروروا لجو ساي دد لع

 ضعرواريتإ وم نات نب امم كس عرضت كت ارق: وطاك ااةلياعةر ف قش ( ىردج ل اهق ب ضرع ليما «هروا لن لوط ليس

 «ىدحام» 0 كتب لضاقدنبروااكاب لهب
 وال مد[ مللس سس وت ناروا كس ومدابآقالع ىارجب نيمو نيصتعإ كس يلآق رك 0

 مون نافوططذ# نير سفن نتج كل ىلا« ىتتو رحمك يتدودح لكن ين رس ىلا فرص دود لادتبا سا كس اتدات ىدابآ كك ىف
 ءىتو رحل يقرع لعن ىلا لش رود ىلا كداب كا مياس هس لوبا عايكى وذاك سوري ماما
 -_ ص وم ىت لتس لو لكل بانا زك نقالة 1ترضحل ل للا

 اك 1و اسكس نير فن زفتح لاوس ء تتر موتو تاس ناقة رون تما ىناي تكمل اعروا ماع لآ قرغ

 «حور» 0 ليث ليرات كاكا قكشي دعو نآر قرباوظرو ا قكف رطىىت ىلا شتم رثكا كن دقوا جس
 تاباككذ ل يجري بولق كس سولاو ف ابرك حد لي تيل ا « لبق نم هب اوبّذك امب اونمْؤُيِل اوناك امف

 زج تم روان التسليف روس برر لق ورنرو نوم ولبو كورت حلالا

 لوقعم كرو نقلت, ئابف ىلا لؤي تيس دكر اراب كياكحس اب روان جداري قلو نبات جواك

 جوس ل عرورشراب كيا لامج جس قاد آل كيت نر آت يب ذوي كل الضم للا« ةييسد لاكن ام ومس لمد لوقت

 دارزجب لن ركع لذي راكي ىلا كدتلا ب سكول ياك ليد مئاقرب ىل كتترخآن ب قكلك "لد””# نابذ كب
 لوم شاين قث كف آرب تمار

 وتم ل ثنا كس تسمو تلكوشروا تموت تاود قي ا فس ناوكرف نك“ خلا نيمرجم اًموق اوناكو اوربكتساَف

 قدرك رورش ىلاعكو كا اجب كة اكترس كك تع اطادواايلوججرتالاب حس مام كرنب كيسآ ة يسارك

 ء[(وشجب نق >



 مجمع

 مسير كلالجستفكتلاج 0868 0 1١ هراب )سنوي ةررُش

 ميفرصي طضفينمفَمَوَنوعرو نم يفوْلَع نوعرف ىا هوَ دالوا ْنَ ةدئاط هيل لمَن
 نيزواجتملا ©َنْيفريَصْلَنمَلدَتِإَو رعد ضرا ْ'ِضِْلا ف يكتم لِاَكَحوَنإَف مهبيذعتب مهند نع
 لكون وذا لعالم َنِرتنأ نووي وفل سمارت نا وَفِي ىلَملاَوو ةيبوبرلا ءاعداب ٌدحللا
 يَتو اب اوُئيفيف قحلا ىلع ِمِهّنآ اوُبظيِف انيلع ميّربظتال ىا َن 3
 كوين وويب رضوي إَمكووَقِل ذجدا اوبك هيِعَو صوم لدتا هنا ونفي
 ابومتا ةولَّصلااوميقأَو ةولصلا نم مهعنم ٌنوعرف ناكو فوخلا نم اؤُئماَِل هيف َنوُنَصت ىلصم ّةَلْبِق

 ينل وحلا قالاوُماوةَنيض هم نوع تيَبَكََِي لملَدَو جلا و رصسداب 6مل
 لعْددْفلَو اخس ْمِهلاونَلعرسِانَيَر كيد َكيسَنَع بقاع ىف اَوُلِضَيَل كلذ مهّسيتا اني
 ىلع نورث ْنْمَأَو مهيلع اعد َمِلؤملا © ميل |َباّذَعْلا وريح وجل قّوتساو اهيلع ْمَبطا مهبول

 رغلا هكر ذأ ىتح وعرف ُنِمؤُي ملو ةراجح مهئاوسا تخف اَمْكيوعتبيِجََِق ىلاعت لاو هئاعد
2 

 للاجعتسا ىف نوما لس َنِْبتَساَلو ُباذعلا مبيتاب نأ ىلا ةوعدلاو ةلاسرلا ىلع امين

 انانيتسا رسكلابو ءارق ىفو هّنأب ى ُهّنأتْنمأ لاف َقَلاهكْداَدإلفح .ل نوعفم وذوي وَ
 ليرج سدو لبقت ملف هنس نبيل .رزك 8نيملمسملا نما ةليواَرس]اونب هي تنم َقِذَلا الهنا

 و 912 2 2000 1
 ©َنيِيِسْفمْلا نم َتْنْلَوُلتْيِصَعْدَفَو مؤت َنْلآ هذ لاقو ٌهمحرلا هلانت ْنَ ةفاخس رحبلا ٍةأمح نم هْيِف ىف

22 

 روأَجَو هك نيغنرا اًيدعب تكسي هنآ ىوُر ئِياصضق

 هيف خورال ىذلا كيس كدب رحبلا نم كنِرخُن َكيجرمويلاَف ناميالا نع كلالضاو كِلالضب
 ىضر سابع نبا رعو كلعف لثم ىلع اوُمِدقُي الو كّتيدوبع اوُِرعيف ةربع دي كذعب كلَ

 يلبا ىل نلت هزيل مهل جرخأف هتوم ىف اكس ٌليئارسا ىنَب ضعب نأ امهنع ىلاعت هللا
 .ابب نؤّريتعي ال ف نَا ْنَع ةكم

 ساروا نوف فس ىسءوالع هس لفاجفر 4 كلا ع ش لذات ذك مقل نو يجلي
 لي درس حس نإي دك ناا ريد فيت" وكن ا وورلك ىلا لتس اب لك تلة يت كوم حس جو كف ون كس لودادرم

 هك دكت ييب وبر اوك ىءامتهورواءامت اوما دج تبي ( بيرلو روز ) لن ر صم لكي ناوعرف لكني لي ساروا
2 

 متركاوركس ورب ىا توم تتكسر ناميارب دفنا مترا م وقى ريمه ايام رفذ_ كتلة وسر وا ل لولاو نس رك وأيتتسس
 *:| 5 | [وزدأك
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 1١ هراب )٠١( سْنوُي ةَرْوَس 4 عج م آلج خف ككل اَنَمَج

 انب ان قش يؤتي كس سومل وكم: قر كد دوب دامت سايكس ورمي ىتدشلا فس مترك ا يك شرع# لوبا ءومرا درج رف
 مقرفاكحس تصر باوك دا « ليم انب قش تكميل ب نتج كتي هوك رفد بل اب متوكن ان
 خي ارواوكررار قرب مك "صم عل كس مويا وفود مك( وكب ووك احب ك- نااروا ىوضذ# مروا رف اطع تاه

 تس ذي امرنا فس نوكرفرواوهر نوما حس فوخ تك نوعي زار لبي نا كلاي ذان تس اج( )ليتك ورا
 ٌئوضروا ودان كرمت خو وناس كت نج روا تنرصق مج ومس ادواوركم اق ب دقي رط لمت وكر امتروا ءامت ايدك بش

 لان كس حررط حررطروا تي ذ ناب اسوك هرادرسكس لسارواوكن وعرف فذ نر اهددوريب دامت | ايك رع. اكتئاب

 تس تءار سرت لب كب كس لاا هوك ناك الطعون نا ذوق لي زجج ب راكددورب دام سا سد لب كد كوت د

 تح ( ةدايزروا) وكي مولقك ناروا كن وركوولاثو تسيفوكل ولام كس نلا برس راهب ساس رك اريك ( وكن وول )

 « ليل دوكبساذغك اندر درك يل ابيب لاما د نامي اورج ل تكس دركدو سر وا كحد اكتر بهي بواقي نا كح درك
 يامرف نس ىلاتدثلا ء ىكن آم ءاعددب كانا ذ افلا ناوداب دوا (كءاعددب كح كس نا ذ اكفنا ةياع كوم
 هنن امبا وفروا كح جركل ريت مب ورتب ( رزو م3 لا: كس نا خس كج "كل ركل وقءاعد قراببت”

 با تروا« اج [ب اع كاندددري نادكك يل ابيب دمر مات هب تددو غل لوفود مقروا ءايك ا يدركق ردودك قيال
 ومال ايل ايكت يباور اج سيئوكم انا كس ىزاي رلج لبي لءاعم كس اننق وج وركن ىورتج كدت رط كس سولو

 كس ساروا ندوكرفرج ايدركر اي ساي دوك م ارسا ىب نس مروا «جسر ماس لمت اح لي ناادحب كس ءاعددب فنك

 اكل بس وذ نوف بج كت ح ل لوعنم( م هعبتا) اودعو اًيغب ايكاجتج اكنلا تهداراكس لدي زول 0 ل

 «<س هنأب ل لص هّأء تال نايا لت ارماونجري لت اك جس لئاوساس لا قش وجم ايل نام ذس ليك انا لوب

 لب لولاو غيركم تع اط رمل يروا «تس جو كف سوم فئاتسم لمي سدح سكس هرسكه نإ لي تاءءارق يارا

 هس لاو لمادا ايكايك تل رك اب ياكل وكيك[ ا نامي سل :لوم

 باوجوك ا ( دس لج اربج) ةساجومرترجوتم تضر فرط لكلا باحثي تا سا ىو ست زجسا كايدو ص

 نظل ناكل لورود سال: هازل دع ةزوأ باجل ل ذل < اقل كالاح اتا نامميا ب

 رحب كا تكس ردا تايدد هس رودس جل دكت شالا كرت مت قلبا« تو

 دوا« ليك ترج كما دفا كنج ريترو« لال ناج وكن وج هدنب سرعت هودك ان خب تربت لانك كس لولاك

 ىلاكت شال كاؤت ايككت لب توم ىكن وعرف ذ_# لمن ارسا ب صخب .ك ىدورمس.!ةنئلةقفقاذق لاابع نبا ترطعح
 تا( لوياغناكت ردق) لدتآ اقرا وج لن ياكل با كول حس تبي كسي معقود« ليني دوك اك انك

 ا ركاب صاع تربت سس نا تل لت ب تلفغ



 موضحا ن0 ج سف ككلانَمَج 0 ١ راي هز سنوي ةرْوُس

 ىقلاف"”د ورواه مدمستتس قايسوج ع فوز لب ف وطمس فطام ءاف ءههوق نم يرد الإ ىسومل نما امه : وف

 كنان ةلقبتت ئرم ن قل ىنسومل ّنَما امف ( نإ آرقلا بارعا <٠) ”توكفأي ام ٌفقلت ّىهاًذإف هاَّصَع ىسوم

 0 والاب قرعتنوو ستوب قف دصتلاب ناملا كيو اندم مالاب قدر« تك مهل, نايا وك« للام شما

 .نينمؤملل نمؤيو للاب نمؤي < لوقا اقتءاك ا هيج

 شك هدم تلق لابي «ةيرذ ءتابردو ىرارذ عل دالوا ءلجرسلا ةيّرذ «لاذلا ثيلبت ةيرذ :ةيرذ :اًلْوق
 هج لاري يشأ كولر ني ايكءر اغا فرط كى اك لتس ةفئاط رية ّيرف فس مالعرضابجس لتس لي
 لكس اروصقم ولع احاج لوبي مق بج اظفلاك ةّيرذ كس لوقاكس اين با ترضتح( ربي ) “ليلقتلا اه انعم انّهه"

 يلو ءرؤق رم

 ناهي دككدت( ريك ريغصتلاو ريقحتلا هجو ىلع موقلا نع هب ربعي ةيرذلا ظفن القلق لابع نبا لاق
 -- ىتررعر غصت و صقناتل_ سا سير رق كارت

 ليك قي نوف م قواه قكتم ىج ئضقوارم لين يدرك يب نتف نري «هسموق ,هموق نم : موق
 ومر طخ وكول زو سبب كس لولي رسا ل ءازتبا حسك لوغو فروا وكر فلك اج ل يي دارم لب ترروص

 لاش ركود اج وو ليي ل كوم دارم تعامتب كيا كو وكرف لع ترروص كن شى رسوددوا ء كب متن كتاب لك اناقة
 رول ديت لك اروا ن ا اكن اوكرفرواريس آى ديت كن وكرفوو العكس ناك س12 ك ذس لباس ك اقفل ةكةبل كوسرت: لإن

 لك هموق كس .كرايقفاوك رود ن مالعرسم ىك ن وعرف لآ نه لصجر ردا( ىلاو ذسراونص ل اب)لط اماكن ور فتعب
 < ٌلاثوا فرط كن وعر فريم

 بج اكديم الفلا لش ضررالا ىف كاي درك راشا هس لا ءرصم ضرا :ّنْلُوَق

 رم و كف طل اللع قوم تررنت> ل اعددب كس بادجاكل اوما ي و ءاسعد ىلع نوراه َنّئأو :مْلوَق
 تيب نيك اع اريد اعدروا انركء اعدك سيب لص حاكب اوت ؟جس او لااعتسا لوك فيص كيت: ب "امكت وعد تبيبجأ دق”

 - لإ شف
 - زج« ملاك ةامح :َنْْوَق

 ها نرشجي مزمن >



 ١١ هراب(١٠0) َسْنْوُيةَروَس اا سنجل جيشفاثزلانَيَج
 عبدو

 حطرماكى ا خس ضب فالتخاكن يرض ب ترمس ريمكس هو « هوو ْنم هيد لإ سوم نَا امه
 موق الات وعكس ب بلطس حس ركن اكو نا للي لام لع تي آل لحاجس اي هرارقوك نلت اقوم ترنط>

 يع موق كن اوكرف قت حس اي درا رك وكرف رع اكل ا ف هر رمي با ماا نيم تسال نام ىد آس وحب سس لج

 0 ا ا ا كلا« سال ناببا ىدآ #ذوتكت سب

 تتكسر نامياهي نا( ك- نوراق اوس إ) لم ارسا ىلب مانت سابقا لايك وكلا لب تمروص كفا لع وم تررنت>

 دوا يسآ ديت كن وكرف لن نت ليث ارم لولي # زوجتك مق كن وكر فسس هيوق نم ةبرذ جس قي تابراردا جلعاد
 لإ لاش نوعرف لآ نم لجر روا( ىلاو نراونمل اب )طاشم كن وكرف تبرد اء قدك اردا نا ذاخ اكن وكرف

 هذ نوعرركو تر يأت زاجا كف كت دابع ل ب هوالغك لونا تدابع/ل وتما لبي لبق مكتوب اولَعْجاَو
 -دهرل ايلي ذاق لن ىت لوك ايكتيد مك يئارسا ب كل سا قدرك ماع ىدنماي ين ةيزئامخ يش نوفا تدابع

 :اناحوم ل بتل ب لورمتب اكرباوج ورز لس ناكر

 اك و هاك الورش تس تاودو للاب كس لاروا كك ومب لؤلاب حس رالصا كن وكرف بج الفنا ةات كوم تررطح>

 كل نوب تروص كل اوم اكس قار اكدرو ري سرس 1 تن ىوركء اعورب كرك مهلا ومأ ىلع سمطا انبر لايك وكر طخ
 م

 -هس لل

 نوتيبكروا لومناي روا لح زقنروارجاوج ور زروا تارإل زمانك نوكرفم كاوتش اك اعدل اسكس نايباك داق ترج

 ناوثرف ل سن اوم باايتمد ليما لع شذ كس ني زعلادبك نير ترططح: تك وم لي دبت: يب لكى ورتير ادا دبي بسك

 (فراعم) -ت رقي لكل روج هت قكماداب دوا طا لبن ىلا لا زج كمان

 :بق اتناك ن وكرفروا جرو راك م ارمسا قب

 اوم شرايح تلك تح اء تاب لك فن ةنات ئكرم قب حرر ط سكول ايدج كل وز زج مانت انفاق كوس نس ناوكرف بج

 صم اج لك فرط كن يطساف ناي زرس ىكدادبجاوءابآة يسارك حتا سوك تمارس ىن متكايد متل فياليت كوس ن# ىلاهت شا
 حس عارم ( مزق راكبا ارسووروا حس تساراكبيرقووروا حد تمارا تخلي إو تح ار ودك ناب نيفيا

 مكاو ب اضاقت كت يل كادخ ركب اكدود ساري دوا ءجس توم انر كس ( ينجإ) انبي ارت ركر وب ايدو ل ساد لن 1

 اس
 ه| نشب نمنإد



 ا ل“ تا 00000
 وخان كلالختسخفاذاتلاج و ١١ هراي(١٠) سنوي ةَرْوَس

 ذب كيا حس لع ناوتكاشوا لونك سار لي وطاب هكر ايا تسال

 -2 جايا يدد قرون وكر 1 3

 اوشوروا اكروو رك وع كسار نلاسآروا بيرق

 لي تف ةهشاوررولا كومار تس تساركسرمتاركب تار لاقدر وكل رس يفزع كرم تسر طك لتخ

 لريال اللا وو كح ك راعتتم داب ك دابق يادج تاج دج داي قتروا تاروي زك لاقرو قرم

 كس نادي 1 ا ا
 هي لوري اك فس ل رمان بحب دعب كس لسد عز, طال ج دادخت كل ارم ىفب قاطع ح تارا ايئباجري لورع

 هلل ذييهدوكفلاةةلتت ئكوص مز اراساك وياي يروا لوعتت وفي اروا عك ارك اكيد

 :انوم قرعغاك وعرف

 فلا اكرإب رو » ردع تاق 0 تاو اهوا كل اطوال تلت اك ارسا ىنب لتلافي كوم

 2 قوس انج ودان يمد امتع نياك ايد م دليل ةقلع وصل رذ كس ىقو لس م اهتدفلاء كس وم ء اعرب تسد لب

 ىايسرد ليمارس لير وا قعر تحروا يكد زكدنئا كس لاهي بئاج نور دركث ديب ىلإ ارا ابار مزلق يرد

 -خك لك بفاء رك تمار

 هاد دمك كاسم ري يد اكل نكح موق باق امكيد تفاودوك يرد فس ناكر ف بج

 ليوا للا 0 نايا ل هو تع عا ىادي لع ارم ىنب ركل رول اك اروا هوجن انج
 - ايكوم قرع رول اك اروا نوئرف لي ىاءايكك آي تلاع

 سلوم جال نااار دل فير ششال هدحو كسا لن ”اكز تكرر اكياس فس ار ب اذع ليال د واكل نس دم قر خ ندوكر ف بج

 "اتاك عر زن تملاو دنا رطنتم ل يوج ناهياري ري لوم حس لش لورادرب لامر فسروا ءمسال كاما لم ارسا قب ب
 قاض

 لي نيس كم «بيوثلارخ تن «نيدسفملا نم تنكو لبق ٌتيصع دقو َنالآ”ال باوج سب ام

 دج تس لان نإ رضع لب جس لأ

 ال ل نلوكرف لبد ناخ بع اين ىرصم
 ناب اش حس لا ناك تا ىو فكس ىت مولخمي «ةيآ ٌكفلخ ْنَمِل نوكتِل َكنَدَبب َكيَجَنُن مويلاف

 وكواشداب كس نارماروار صيقوأاشواب كح مهدروارا ذوكءاشداي كس لوردوا اق اضوك اداب كح نلت حررط لتس بقل رحم

 هل تل ن وترفول اداب كسر صم حررطى ات تيس كرك



 ١١ هراي(١٠) سنوي ةَرْوُس ام مسيل لج جف تنل انَمَج
 انوا وم قس هوا راف لي كس اهنول نخل رول لذ تسول راف لم ناي قرص اهقو ةأ راق لاي لسا نوكرف

 وم. قت لوب تاذ كدفيطظدارم حس ىلاع باب لم تاز ىلاثع تفالغ بت توب وارم تاذ رصد ان حس سا لك

 تسرق ل ام ذك رات ئه لترولاهق مود لس اي ارم اناكل ات ايكش دوري نس نوكرف سوك لشفط ةنق

 بج( العادل ربكم نةرقلا تاخلالءاوج قرف لم عج ل قطر قير ولاومهلباقم حس ىاروا لو تثحب فن ةلتا ئوم

 هس رانك ايددوكن ثان كن وك ف.ل يد مك ردنمس فشلا ءايآ كن قير وكول حس تب اكتموم كان يكن درك قر ناوكرف

 كح لاول ايكهرباشم اكل لك ا نس وكول تنفو للا «ايدلا ثري هرانكه س ايددوك ثال لكن لوكرف فس اي دددن انج سد لاذع

 (باوصلاب ملعا هللاو) د ظوفكل ع تاخ بم اكسر صم شال وو قلك حر ارك روب يكن يقلاكذ رم

 :ةتار كر كر ل اتم ىرصم

 "خر شال لكلا بشاب ف بنج دق كوم نور ف ىن( ىلا سنس سيم ) حر اتفضم كنس عي مسار كرات ملام قررا
 جس ايلاهكةس لجو ك ان كى اسي كج د قرغرمد زو دنس سوا عس ظوفكل ب دان بم ابي رحم

 ماناك اء قر لوم قريت سر دنع شل كن وطرف لابقج جس دوج ومب لاس ىف خمس ازد ساو مج ماعد كنت خر
 مومومحس مان كس ناكر ف مام فس قدابآى امال جس هلشجج مركبا بيرتس كادوا «عس ناوكرف للبت لي ناز هدوجوم
 ناكر ذاك و تس رك دن شن دنا, ك- قالعدواج باج كل اش وا لسدنجب حس دمي ذولا عراق اج كاع اهلك

 - قتلى زي دبا شلك
 هرم اق كيت عر[ ثا كسا قف جس ايدرارق كوم ناوكرف خ# نقم اهنا زوك نجس حرانفنم وكيف الاد خس يي دكا
 لكدشي ل ال لكلا ف لمت وك اهني حس للك لا بب فس تت يلا نفر رم لبن يف دج «س دوج وم لع تا بم تكس

 - ىتتسمالع لكي كياقر فاك لفي #داهكرج لقوم تي

 - قرن نفت ثمان ضير سسك سيروا سيسر, سيسي و

00 

 ناب اوُفلتْحااَمَكْ بطلا َنِفْمُهَررَو ر.حمو ُماشلا وبو ةمارك 00 0 انلزنا اوبل

 رما نم ©َنوُِلَتْيهفاو كامي هلا موي مهيب ضْفيَ يرن لعلمه تح ضغب فك و شعب نما
 0 تف عيار نينكلا ب بيذعتو 0 ءاجئاب نيدلا

 كتمت 0-52 يي د هل
 0 نانبلاب قي 2 تب 000 0-1001



 كن

 ميهلاجاٍءاضقتا 9 ٍن يح لإ مهْحَتَم 27 رايلي ينل بدع 2 كول ثار ةعرم هاوس ابتما كرا سال رع 15 بببسا ع تنم اهلسا تيرا ير البف اَلَوَد لس اف ميلا باَدمْلااريقفحِقَيلع رعي 2 5 مشاه نكلالج خف نلاج 27 ١١ هرايع٠ -- وو

 ] هَ انيَلَع مهم لل دب ملاب سالو نيف يقال فت نمار
 ىلاعت ا 0 غذلا ىا ادام ا كمراكل لق كَ ايا نوريدعي نقيا نيا لَع باذعلا سلع .تداراب لاب َنْؤَت نبل َنكاَمَ
 2 تلو كيال قش 1

 باذعلا نم معلا و لكس لع

 ممنون ةيضاملا احل باكحن راسم نفيس نول نإ ند:
 بيذعت َنيح هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا َُنيِِْوَمْلا يََْنيلَعاَمَح ءاجنالا "َكِلْذَك باذعلا 2 4 2 2

 .َنيكر شملا

 وكل اعل يرجي هني يوكن لا فس مروا ءافقرصمروا ماش وورد ايد تاك اهلا تمم وكل ارسا نب نس مروا :ميجَي
 راكذا لس ضتروا حال نارا كول ضب كر وط لإ راج للاي كس نا ملي تفو كار 0

 لإ هد ةس كف التخا هو ل ني درعا سس كه دركل ف اكتب لا نايمرد كس نا نو تضات بزار# نقي
 فرط قرابة س متو لبث سراب كس لوصأ أنا مترك فلاب ! كيسا ل ل رو باعك هرفاكرواركسد تاك

 تروا كت تاكايد باج فال بآءك لي درجت كك فادص كن لاهو لن تبا كيد زنك نا( تاققاو) تارا يبا وكجس 6 تم

 كتابي نكد داييقي لب اجومدش لن لوراكل اي ذ بآل بن اي الخجول وت آى رطل ذس لومجوب حس لبي لوكدل كلاش وةدنتس ل لولاو ذك قلم للا ماذا يآ قس فرط كب #ابقل اي تام لقب «لوماتتي ول ل
 كك كل اهي ل اج آن لوك ايناشنم اقنع اسكس نارج كا لب الن ناميا وو كي وج تباغرلصفاك باذع كس بز
 كساد تس قصي لاو قى انج ءاكوم نهد اف لوك ( حس نامي ) وكن لا تنذو ارك بم درشوكي اع كندر »و
 يي سو وول و م رس“
 يك ئرخ موك( ناميا) ككل وزنك باعة لؤبنادوا سال ناميا تذو ك تكي كس ووكرم با زعوو بج كل مق

 ل ا نامت



 ١١ هراب ع0 ر سْنوُيةَروُس اه مموج ازال جفال
 ناميا لول بسك نئز د انجاح ب راكي آركارواءكتذ د دونر متت ك1( كأم ) د حشو اكن من
 لئاييا ل اجومب قت كاؤمدو ككل ابي < اهدن تس نادفلاوج ل كح كر وججري زب لاول وكول بة ايل أ 12-

 ايد لا ةبازعرب لوك نا لاهتدثلادوا تس آد نامي يقلك هداراك ادضلك ناسا ك- ضن كلام هانكس

 نا زروا لوف سأل زج ايك يك هركر وع متل دكح دك سلك افكي لآ تلك يرو روف ل لوي [ىدقلا كولد:

 سئل او سال ناميا لش مكس دثلا لولوج روا حس لي لومناشن ىلاو ةسمكت الو ب تييمادعو شا ل ل

 كولر باوس نائم تن خت سيذن ردن تيد شئودتاف لوك لوس تن لساو ةسارثروا لايناشنوكتلا ل

 ع تدك ه كي تس نلادج لاطاعو ناو ( سرب ) قب ورك ور ظننا زج سكر وااو لا كس كبي ذلك قري

 نلا واول ولوسر خيسسا مكرم ء لو اب ردك انا دختاس دابق شي رك رات اكاا وبك سنا ل« لإن كك هد كاد
 خيصاكعرراشمك_ كس دس كيج كليضاد تلاع( ىجننت) ل تيل اجب حس باع لوم عال ناايادج وكل وكو

 -لو سمك ايلاجبوكل ولاو نامي مترك سم ذهس دامت ررط ىتا« جل
 نرد جام زمر ةكي ه> 50-7

 1 دارك رف بس انمء اني د.ناكر ماك حت فنا, #.ةئوئَدءانأرب ١ نإ
 هس لإ طمس تداع كبت فاضا باب كقدص رواج ددصم < ناكم ما اَوَبُم ءقدِصاَربُم قوق
 «قدص لجر اذه الخس لي ةيسدركب ماج كق رص تناشا كى فلن تس رك داراكفيرتتىك قو كبج بر

 ل ضتاروإ نيطسلفب نورا لن ضتبروإ 'ذس تارطخض نس ققدصم اقم« دول زنم لابي دارم ءقدسع مدقإ

 . -هايلدارم ما

 -<ج باو اكردقمل اوعي تدابكيب ؛ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضملا و

 وكل ارما بدك سيب بلطشاك ا« اتركتلالدبب لايقتتساو اعل دج ج.غيصاك عرراضم ىسنن كسي اوت

 < لبا قو لع ىف ةناءذ تاينكالاح كه اج قده دم اب ىتراج د لس لاح ةناءذ تاب
 -<ج دراج كىرظم احلا ل ىكديضاب تالاعبك يكس ايكيا في رو يضاء لام تيا :يج

 تو سد
 2و فت

 :تابآ طبر

 بد عإ ك تاهتعسس نوكرفوج < نايياكل وتم ادعإ كس نايب كس تاجنت ع فن اتم مالكي خلا انوي ُدَقَلَو

 هسا فس نيب رصف ضن جس نر لءاطع كيفي تنكس تطدوماقتم تنتليل س لن ىلا« ىلابب عر ىك ىلإ دي لير
 عازشكوم



 مهجة جفا تزل نم اء ١١ هراي ١ .ر سْنَوُيةَرْوُس

 قرب ناك يمارس لب ذى ادتدثلا« آل بل باور سمدعب كس ناوكرف يق فارسا باك يس يدوم مكس اي درا رق رسم توك
 تار ولع روبل كآ كك يلاداشروا قرنبرس قي ادكدج كءاطع تنوين ماش كك ءاق ا ذاوأ س لوتس تسبب ىونخمروا
 < ءااكىلاداش كل وقال فارطا ساروا ماش قلت

 روا لوا ح نوير صم نياك وبن وب لان ني

 حدود لاهج لي ني ز حو قيباركل اك حس ناين لسا
 لال ل دج لك لومناعنك جس ترام روم رش وا

 (مء٠77 جورخ)

 تكرم حلا تعاطا كادوا كدشددق كن وتمت ىكىلاعتدلا دعب كس فس أ داتا فس لوول س تن« حس ل نا

 «سعإ 1 هال فيرا ةةفقفي بآ اق باضاقت اكلات تعذب كولي كة ميركل وسر ناين اشنوج ل تار

 هب نا زا رف آى كول بسس لديكي حس رو[ يرن اقل ترضخ[ مل وج تاب بيجي ركن ال نامي فأول بي ككي

 ملال كت ار لروا تداهش كروي قب ى ىرخآب عب رمت تس كا يكل جاد تليد كفن بآرداهتس ةكر داتا

 ا ءايدركراكلا هس لابد وا سال نامي كولو هس نس كف التخا سي لب [ك ول يول ا! فير شتت سك لوين شن لو
 هرباشم نجس انلسم كن ةقلدارمعس مراه يكرس ملعلامه ءاجوكث ال فيرتكس اةقققإ بآل ث ثيآ

 هد بنج نجس ايلوارم م ولمس مذ نيب سف هك نس كف اذتخا كول قسوم خت كابر ابسا < نرتقي تاس

 -(ةفقرثؤ#ل) هك د كف التخت ولعم يب ذ كس نوي وك ين كت اراقج قك قس
 كف كلت لي قووكي آكل لابس تمم! بطانيركي ساكت اطخرج انج دكا «كش ىف تنك نإف

 -< لتئلاقا

 يا ىو ليا لوك م نايك الب نس منك ويقسم نتج تلج سب حال الب يضيضك اهي الْؤَل لَه ءالؤلف
 لك ا عالج لوم ىما موق نفل لإ فرص لاب انوه دم هاف كح كس سادج قآل ناميادج لوم لوك

 تايد لاباس لا ةسدألا ة لآ ناهيادعإ تتكبد تاءالع
 موقاقيا ف تروم لا ئاتم موق كن لا حس تدوم نال اكيد بج نافل ذل كسي لاحرضتاك ا

 «لوجي هوو اهلل ررط كداب باذذع بحب كك لك سلا ودوخروا اكياجآ[ب اعرب متناو لالف لالفرك ا يدرك العا لش
 دقلا قدرك رورشرافغتساوميؤنروا ىراسككاو ىذتجاع لب ىلا واكراب وا تكسو ج حمت لع نادم كيا كيك ورؤناجرك ترا نرد

 ءايك يئرشيلاناج لع مدقق يادعب لس بي ذلك ا ذليل ذرب ترطح وقءايد لاتوكب ساعدوا لامر فلوق كنا ذس-
 ل ئئدتقاواكق سي سبب كك لك فرط قرسود ىو ضاران تس نادك

 ةاوؤكجح هكر نس سمسم



 ١١ هراي )٠١( ُسْنْوُي ةَرْوَس اه (موضاج) تل آل جه شف زم اْنَهَج

 ستقف ان نايا لج اب وو يا ع ار رم

 دخت اسك اللا اك كفل ةةياع سب موق مكر آرق ليس اوم سس فان نلاهبا بنج كامن يآ بيل حرمنو اك سا ذع تب ايان

 < انركريعام ريض ليي مو ع ايكء اش دج
 ضن لسا لكل بت حارصت باي كب اع ىورثاه كو تخارص لكى #ركر وود باذع ىود هس مركن آرت

 باع وي دك دركت حاضو ب بج هذ نآرقن لي ايكايك بت قس ازذع ىورتا حس نا قباطم كس لوتس نير سفم
 اكباذع ىورغا ل هلع «لاج هر سكى ت ور كف سرك حارصتماي كب اذ قرار ولءامت ايككالان تجي لكن اهيا
 «كوم قر اقرب نامي نبا فق ةلتنع ل مو م وقدحإ كس نسال ناميارل ا انبي داينب لكت ناميا مدعروا نامي دق صف

 اند فرصانجب ح باع ريو تروضإ ترا« لكي رطوفك كح بازع ىورخاءانيقيوت ( جس لل اهب تحارص كل ن)

 اكتيرخ آبل ءاتوم لكتب هذاورد اكبوت قرع كس ذاع[ اس باذع اك ايندكح يا صالخ اك ءاكدم ى كتدع ك

 كو ل تومر# اياكوم زور كس تميت ناج آخ اس اكترخ آب ا عروا « لوم لل وق ان تتفو كس ذاب آن اس بازع

 لبو( وعرف كوم الت لم باازذع كون د ىلا وم توم قب و
 هذ لوبنا لوك سى تكس طباض ب لئن الغ كسببلا ”طاض ماعاناجوم لاق لك كفنةك تت لذي موق كس لا

 كلذو ل تومذ لكس نوكرف فالخب ىل ركب وق لكي حس تورو سو الب لب باعك قر كيكو وكب اذ ج دكا

 -لوعد لوقب ةروااومترتخمناميااكا كحاايكرارقااكن امياروا يق لي تلاح كورغرغ

 :رحقاو لص اك كفيلا لعل تررنعح
 كبروا هس دول لع نآرق ةلصحوكي اكدعقاو لا جاكي اج يكن ايب لع قباسآلامجادقاداك كفاك لإ ترطح

 نا« ىو لعب وني اتم وبشبكس لصرم سب قرع دق كك كنف ةلتتت ذب مله يهوه تبانت ثييدع تاياود
 اق يبسبرك كغيلنةهيتع نقب اتا ك كس تعبادب كنا ء<س كل اهدايز تسدكال كيا نع مرن 1رقدادخت ل

 «<جسالاو ذسآ[ب ازعري تردناردنا كس ند نمتلك ودركو 6 اكن اك ايد مكن شلاايدركر اكن ا تحف ال نامبا سس مقر
 ذس مت اكايكوم قاف اكبسري ساو ايكو روشم لعب لي[ ف# سلب ماقد ايدركن العا اكل ا ذ__ كطفل لإ ترضح

 اوبل ىتر سنه روشمب يبا كس نركز ارا رظأ تاب كنا كح اامكيد سياتل وب ث وعجل فاقع سنبل تك

 بابي هو ركارول كدب لاكي لولب ارث جسد مكب ا خل ايمرد راج وكت اراك لبا كس اج اعكي دريك

 ابسج كس لكس قق اوكار نذل ترض: كي[ اذذعري واس. دامت وك اك دارك دقي لين نس. اج لج نر

 ايك ثا ففخايع لذي تيرطحركيويروا«كأ نب ل تعري لورس لن لكنك توتو لاي هايس ليلك اع لوم

 تيبنالخا تدوخ دن ابي وك ةكتتةكتتع سبب رك لك ولحس راك ورك وا لب اجب مالسساب فرش تاب كس نادك



 مج 0 جسضفا زل نجج ل ١١ هراب(١٠) ُسْنْوُيةَرْوُس
 ل عمت لع ناديه ىلا بسر ونا روا كنس لقتروت ع 1ك ل نادم كيا حس قتل كيل رافغتنسا ورب تاس كس
 حررط للا ل كح اهدا حس با ذعر وا دس رك وق لب نلا ديم لما دخت اسس كس ىدا ذو زب رك بايك كس ثان كك يسد

 اييبج ابد لاث سس ناوكبسا عروا ىلاءرف ل وبق ون كلا فس ىفاختدفلا ءاكذ تس وكت ءاكر وآن اديه ارو لس ومب لوغشم

 متن داكم رك د شنو روش اعيد كسايآل مث تايادد جس داكن لشن تيب آس امك
 كراقختتساو بوق كن اوكم اكو لذات با عري مق مابا دكت عر اظتنا سارجاب حس قسم فلات لإ ترحم

 ردا ل ندد نتا يكن العا نس لب لكوبك اك ع اج اي درا انوع تش ل لوم لكنا قايكل ب ا ذع بج ءانقت مولعمل اع

 دكا قاعد ليش تدابش لوك مالكة يساوودوا ساجد تبث ث دوج اكن رك هي نفاق لعن مقا «كيئاج آس اذع

 - ياج اي درك اكورارق ادوبي لوم ركل دافطلتتتع ني اتق احا يدرك

 : لون توم موصخ حس هاكر يلب ايبا

 ىلا مك لير اوج لالي ري روط واتا ةلتات لذي تنذو ىلا تس دج ل دج حس تديبلو ترطف ىلا ايبا

 ناوثاق وردا لواج تس نم لك دال راج لجلاو لي قلك ياءاك ءاج اي درا رق نوب س جو لن العا لي بادواامتن ايكن العا

 كك كل ابي يس دله كس رك دارااك غاب لكحرهش لا لن ملاع كس ىلا بدوا مورد ا لونج لد ندرك ادم

 كس يارد ناي هس سولو ناو ظلي هت داوم دلو لت ل تنم شدي لابد يورانكا تس مد

 ارك هانم: ولاد قس قي دروا جس قب د قكرخة حفدوو و يكل يرد طسو بحب روج شاور قل ايلركر اوم

 كرو دوف قي راج نادرا مافاد كا قلت لا بج كيس نافل بنيك قاعد

 -ةسآ نبضي بس سبوق دآك ياك ا تبس اها درر النوق دآ ساس لام

 دارج لح ركذوججت قسى رتوادخ نا ذار يب لوم لبن مالغراكهتك ا وجاك اهب هوك ك١ لوب ظافطتقت ذرب ترطح

 لاي ردت اكياس رف كلا قتؤج_ اي لوم نك قدنوادخ ناذار يقل تكنو لوك رتل ايورا رقد انك سجد كن اش
 ياي دووك ا آل كلم ناك يرعاك ان كى زارنا عرق نس نس لوب ادب سي« شديت ب سال او شوو لاذ
 عرق جرم قلد قاومت بتر اوك وكول نلاءايآل كس مان كسى ظننا فظات لذي ترطح عرق حس قاف ا اج ايد لاذ

 هج دوجومركاذ اكى زادتادع را قلع مير كن آر داب رانك رقم نك ىاقاةليت لذوإ ترطت> جسر كائنا
 جو كم اقتمدنار نم ضوصتل نا لماعس راكم اعت قترجت اسكت ةكيق لأ "نيضحددملا نه ٌناكف م هاَسَق''
 سا ربت ككروا نس اجاهكت ييصخمروا انكر سن كى زرو فالغ لكى كس شلا فس لوبنادج كاك اهقتس

 اااه لي بس انعكس دنلب ناشر ارت اناج لع تذاجاريخب نكن ب وم موصخمو ورك ل ساس سيئون اكس اك
 -ايكا يكل ياعسيب باتعر وطب ب لاش فالغ



 ١١ هراب )٠١( ُسْنوي ةَرْوَس 0 معراج كمال جعشف كركلانَمَج

 قسى دنوادخ ماك ب ىذب تب كيا فرط كرم دامت وج ماظن اكل ١5 شاي ددوكا لاكي أر ترطحر دا

 مك دهي ذ_ ىلاقت قللت دلج لي كيب ةييساوكنلا وق لع آن ايدي اكلم لكس. اليجيدنم بيرق كس
 تيرطتءاوم قتيلا انج بس نكسساك لا شيب ارتدي جس سئ ذغ قرت اكتظةقتت لاذ هكا يدا دوا ام احكر سد

 تاس تارطنحتثبيب_ر ناد لد اي لبن ثيبب كس للبنت ذي ترجع تياور لكووحسن ب رثئاربع

 كءاعديب ذ_ةفلةكةلاع لاذإإ ترضنح لهي تلاح لسا« لان تدم كنك نج ند كيا ذ- 1 ”روا جراي فس ضتبروا ند

 ترطخمل اسمي لكلاب رولا يلا رف لوبقكء اعد سا ذس ىلا *نيبملظلا نم تنك ىَنِإ كناحبس تننا الإ هلإ ال”
 -ايد لا رانكلسايردوك فنان ةكلت نب

 هك صيدا تخرد اكدككل يأ بير قك نا فشلا ءاهقابد سل اب وكري ندب ك- بآ تك ركى غيبي - لحب

 نلام اشد عي ورل ايا رف تن ىلاتدفاوكى رك لس: كيرا «ايكن ب اسماك تخرد 2 -فظةقفت سذإ ترض اس اكل وج

 تيرطعخ حررط لا «كتس تيل يل حدود اك ا ظفاةلتات لذي ترضحروا ىلا كىتاهيبا هد انج دك ياجوم رك كج لاي كس
 -.ايكوم مولعملاحاردب توم وق كنا ليد عبروا كويتي شغل سوك فالكل

 ل كس تايادر ىيراتءازججا ّقاب لت ىف ولو لج تباغ حس تاياوررتماي لإن وكري لبن نآر قرا زج تتح كسرت للا
 (نآرقلا فراعم) -[نلساجاعكر سرا اكل سس قرش ى كي نج

 او+ اوك ير سف كايدج تر يتناك تجوب بس شرفي تييصحم ىلي تك فلات لذي ترنن> و
 موصعل وس رافض كس لش تاب للا فرص فالنخا لو تس و: موصخم يبغا كس لس قفافتالاب تاب هيك لس لاء

 رك اكسو رورص اكى وا فالخ تبا ء لت و: موصخن كك سس رئافص اك كلم كت ع ارجلاو تنس ىلا لباب لن سد

 ترطن> جس لج ىدركيبنتالنلا حس تدبن ىكدنلب ناش كر اغا حبلا اتم و ذخاومي لا شروا انك اج ابك نت ييص حضورك ما

 اى قكاىدازوكن ا حسبو كل مج قتلك تانك بن وبس ض فكس تلاسر ف سوبناكل ايذر قلختل نكت هذ
 -ان امك لي كل تعانجلاو تنسى ا قب حررط

75899---5 

 ىل هلاوحَنمنودبكَِِدلاَدِعالَف نع نأ ينِوَنِقَِس فمنك نإ كس نبا ىا تالي

 نآب ىا نُتْرِمُأَو مكجاورا ضبقب ٌمْلشوتيَىِؤْلا هللاُةبعَنِكلَو هيف مككسشب ٌمانصالا وبو هريغ
 وتالو 9 َنيكرممْلاَنِم َنئوكتالَو .يلا النام 'اقينحِنْندِإَكَمجومِاَنَأ ىل َلِبَج و 0َنيِنمّؤمْلا صن
 ادَِكَنإَف اًضرف كلذ َتْلَحَف ناو هدبغَت مل نا َكّرّضَي اَلَو هّثدبع نإ َكُعَمْنيِلامْلا ودم بعت
 ةالفرص ةنرلامةل فار قاف ضرس ورتنك ريطيمللا كنسي كين هني ني

 و 20-282 25-35279932722 16022227 222 2006-0-6
 َساَنلُِْْلَف مير اروغغلا وشو ُواَبِحَنِصْفاَميْنم ريخلاب ىا هيلي هب كدارآ ىذلا ٌةِلَضَِل مفاد
 سان 2 ل ا ب ب لا



 نير لل / ١ هراب( ٠١ َسْْويةَرُْ
 ائئلَضْرمو هل .نادعبا اون راب ةيقلَىِدسوإَملاَو ىذه نم كير نقل املَجَدَ ةكم لبا ىا

 يا ىدبلا ىلع مكر يجاف ةيكورْكلَاَمو يلع هلالض لابو نال "هيض
 رح يس لامي ىقَح مئاَذأو ةوعدلا ىلع 3

 لاب باتكلا لبو لاتقلاب نيكرشملا

 لش ( ود تو) كا لب سراب كس فوم نق كس نيد سري مترك كلك لك اك دبا (دكبسا) ذ 1

 وكادخ مق نل اجرك ين دنب كل ودوبتم نا تس جك كك يق ل نيد دابق دك( غيس اين ايوب مولعمكم )و
 ايكتي ومكتب كج روا < ارك رو قراهزج لوم تركى دنب ىادش ىلا ف لبي نكي لو تبهوروا دم سرك دنب ركز وب

 ردوا )انوش لش نولاو نس كك رشم دول انكر ل فرط كن يد عرداني الكس ايكايد مكر كك دوا لوم لن لوضعوس كنس

 لكلا رك روا تس اهني تهد كج ورك ري ىلا لاك رد لنج زج ىلا كولا ( امك

 تس هكروا) ح ةاجوج حس لش لولا مش تروصى ا ايكيا ذ مترك ضوفلاب كح اهني ن ناصف لوكنت وركن كدت
 0 رداع للاو فس ركر وو لولاك يلكت اوس لا وف ضرمروار قف شم ع اهني فيلكا لولو م شلارلا ل( .ايلابكي 8

 هد( لي ) لئالاو كسور لولاك احس ايكودارا كس راهن سااك مج التر عا وفيس كو دارا كر دجت اسست

 هنا مك تدارك أس الاو تصر ىشيالاو ترفغم ى طب وو حس. اءرف لو ذم جس اعرب لس لغ لودنب يسالني

 نو ازيا جس اكو بحس فرط كبس داهبت اب دابا كسلا

 ءاكدس أب ب اىا لابداكى ورد بس كات كسر اره توج رواء لس دى ارجا قمار كك لا« كي آب تسر
 ميدو ) لوركر وجرب تييازب ليوم تك لوب لائم ايكا دسم متل دوا ءاكدموكاىكا نلاصتن اكى نارك ارك كك لما

 ةئكر بصب فيلل لكن ااروا تون دواس قلبت فرط آدج لد سكرات اكد لا بسآ ( كس ايل ابك

 ار فرصة يروا جس الاد فس ركل صيف نير تم هوروا سدرك صيف حس مكس ناايسرد كس نا ىلاقتدثلاكك يل ابي

 -(ارفل زان كاكي زج ب باتكل ئارولاكل اقتاسكس نرش كك تلاه

 فوز قح هن خس مااعرف سس. جو ىااتدم تيس درفمقلخأكك يعكس بااوج اكل اوم للا ف اضادب « قحّهنا : يْوَق

 - سابو حلم قلت اككئلا هانا

 رود قراهبت: جانيرو روبوكمتب لوعفصريمتمك ( لعفت) ىفَوَو فورعم عرراضم ب اذ رك ندحاو مكاوي : قلوه

 وار لتس او ىك يس اهواك أري تساروار



 ١١ هراب )٠١( سْنْوُيةَرْرَس اهلل مهجة الج خف لانج
 ب مكشبق

 ملقا باح ترها ص لقاك 2 ناهيك سة كة اقايد تاس لل ااضاكىا : ىل ليق : نوه

 .اًقينح نيدلل َكُهْجّوقأ نا ىل ليقو نينمؤملا نم توكا نأ ُتْرِمأو كركي ترايع

 فنبيك يكب اطخ حرر للا لايك جس لابس ىبن تدابع رشا يشك جس بادجاكل وماي اًضرسف كلذ :قْلوَق
 000 دقتلاو لرفلا لي ليك ايد باج نس مالغ

 -ج ايه يكن 1م ةايرعس لف افاضااكديق لا ةوعدلا ىلع :ّلْلوَف

 نسل

 ع
 هو كل اح آليت رطاريموك رك ودرب كس وكدلك كي آ خلا كش ىف م تنك نإ سانلا اياب ْلُق

 يدص الف« لوم تيد سام( جس صا خريح وج ) لوصا لأ اكن د غي وكمل م وفس قوم سد ذي لد دقو كل مس
 هن لي لد تس فرط ريم تكن اكرا لحب اك ركرايقفا دج نومروففروارازنجب تنتتحس نوروبم يف ناس دابة لكس

 لأ اي كبك لب لاب قرابمت ل م فتق كس ل ل كح كس دل ككرشال هدصو دئوادخ ىلا تدابع قري انال
 وع لي تدر دق تسد لس لسن تشر اكتءايحو تدوس كد ب بلطم ل اه بجروا كل وجب ل نلومس

 رك و تركيات كرش متر قر آروا فش تنس اجي لكن كرش كس قدور اهي حج اننا لابي هس داو زنساكت داب

 روا لا مولد ىو و نلتبك قت بر اينو وبا اكعسرسد كلي لا ل رايقخاو تق لس د نيم بدلا فرص حروم

 اى تس لن ننال تس ركريلطتمو قي قخت لس نا لإن تس كك يرش لن تاارايتتناو تافص اد نايكي وك وكر
 هس لاقترثلا كح كس اعدب نايب لب« لت كح لان شئاشتفو كتوم يا ىو لير ايظخا لين هسداب كح توم قا دوش

 ترودو جاكت اذ»و "مكفوقي ئذلا" تفم اغير اجب ذكرك اكتفص رود كاس لع تافصد بس

 نركز وجت واسس قت« نس اجد ككل يد كف: جس لات سدت اسس اعد, نايك كب تنل لا لابي بايد
 هو بج ؟لورك ويك آى دنب كال ورسوداوسلس لاروا<سرا زتقا وا اهتري تومروا كرت زال وم ارك تلح ا كرنب كا

 -ي تايحو توما ورسوددكاكت كسر ليا قا قري تايحو تدوم ليا دوف

 نفق ل نتكايكايك سس ذم  لوزج ناب خلا وهالإ هل فش اك الف رضب هّللا كْسَسْمَي نإَ
 توم تحارو فيلتك اج ايككذ اكق الطالا لعلك اب لئاقتلاب كس نلالاوج مولخم بسازم ون لي ارب العب اراه ل

 ءانطعانب سيقول فيت لوم بتاكل تع اتكرر ايفا لاكي سولت كس فرت مرآ يضرب دوا لكك تايد»
 كح ركموركس اك ئأتتفاط كى جس اهانركتصرو لضف يبا ورب تروا

 د 22 ل ل لل لل



 مهجة جشفا زل انَمَج اه ١١ هراب )٠١( ُسْنْوُي ةَروُس

 من لوبا« اك تت اريك ئلوو نئارب يروا او نت * خلا مكبر نم قحلا مك ءاج دق سانلا اهّياي لق

 دج ل تروم ناصتن حفنانيا ل يارب باء ابدت اقرب لودنب تحج ىرخآىادض سئ اي كس ىئرذع ل وتتم لولاك ل
 راوخو لب ذروا ناشي ري دوخدو اكهككير صوأر صوار وعيت سادت دو كوم باايماكل ب تخ آدايند هواك ج_.يهار لوم ل التب ىكادخ

 يلا انيدالخ تءاددوا اني ورك اك ؟فرصم كاك اوم راودس ذاك اهفا داهةدج كيكات يكانم دات وكوت ءاكوم

 -<س لمد ايتفا داو كج دخ انني ئايانله
 قاري رك لوقت دكا كس لكى د لألف ترضخ[ تي آنا خلا هللامكحي ىتح ربصاَو

 رواده ل ماكس رالصاو غوا جسد تس رك ورتب كم اكحا كس ادخ بآع لب الك ل مس ىاوكووخ بأ

 ادف كك كل ابي تيس اي انبد تس كل كن وناسراذيا نضام تتحرر نا ليو ي آل ث تار لا فاك #

 - دركلصف نايمرد كس بآ

2 
 ها



 ١١ هراب (11) هوه ةَرْوَس امنع يي ل الج جف لانج

5 1 2 

 0 رت

 5 5مل هورارئادو و
 ةيآلا كرات كلعلف الا وا ةيألا ةولصلارمقا الا َةّيْكَم دوه ةروس

 .ةيآلا هب نونمؤي كْيلواو

 (ةيآلا) كرات ٌكّلعلف ركإب (ةيآلا) ةولّصلا م قآ ركع لووج روس

 -لّو لبتع[!!"!- يالا” (ةيآلا) هب نونمؤي كل وأ روا

 يأ تحل كنك اذبب كلذب هدارمب ْملعا هللا ت09 جرلا نإاختلا ارب

 للم مارا سنار كساب تدب تول تسلا و طق بس
 متنسأ نا باوشلاب هِقَيَو مُثرفك نإ باذعدايوآب ى دلت ناد 0 هللا
 شيع بيطب ًاَئَمْحاَءاَت ايندلا ىف كتم :ءاطلاب ِهّْيَل اًوُعِجرا ًاويوتَدَي كرشلا نم ُكياَوفعَسانَأَو

 | ءازج ةَلْضَف لمعلا ىف ِلْضَقِْذَنُك ةرجألا يف توي ثوملاوب مترج ٍقزر ٍةعسو

 سلال ةميقلا ُمويوب قيمي اذَعْميَطْاَحأَنِإَف اوضرعت ىا ٍنيئاتلا ىدحإ ىذح هيف
 ىلع هللا ىضر سابع نيا نع ٌىراخبلا هاور امك َلْرَتو ٌباذعلاو ُباوشلا فير يق لكفو

 نوت َنيقفانملا ىف ليقو ءامسلا ىلا ْئِضْقُيَف ٌمماجيوا ىّلختي نأ ئيحتسُي ناك ْنَميف امهنع

 ئنغُ الف نإ ِصنوَرِْاَم ىلاعت ملت اهب نوطختي فرت نوتفسي نوجا هللا ىا نووي هروَدَص
 .بولقلا ىف امب ىا هودضلاتأ قودَصلا تامين ب زادحتسا

 انناجرتبم تر طاوكلارم قي اكس ىلا ءرسلا < الاد مترا ذب نلايرهخ تمي اهفوج سمان كسلا لومناترك رورش : مج

 حس فرط كدا نبا مهل« لين ل

 ل



 منجا تلال ججفف كتل انَمَج مع ١١ هراي 0 ار دْوُمُةَرْرُس

 فرط ا ل ورك دنب اى اوس للاكي لين قلى ناب فاص فاص تس رايقطا  ٌحراصنر وا تاهقاد دوا ماكحا

 يا ثكيروا كةال نام ترك لومالاد نيسد قرت ون باو دوا كس هركرفكمقركا لوم الاد فسار تس بازل يحس
 انتجا كيت سدي نيبو مث لي ايند وو ورك عروجر فرط لكى لا هيل دذ لس تعاط ري ورك لط تررفغم تح كرت تبر

 هدض(اولوت) كورك ارعا متركاروا تس درج هداي زاك او ذسك وداي زرم دوا كس د قذر تسعسوروا شين لاس

 اكباذعكس «تاند اكهماق ووك ناد سب كيأ لم هسداب سابق اق حقى دركف ذعءاتليأ تس للم لوات

 هرقل )رول «عس قب ااتعروا باث لع ثم كادوا < دداقرب رج هوروا < اناج ثول فرط لك ىت اوك مجري دنا

 لوم لات لم سراب كس ضنا« ايكت اور حفلت لاابع نبا ترضتتاك ا نس قراخب ماادكلا اريج ( تيآ

 ل ف ركسمعماي ( تس قويت )دوا فسكت جاع ةساضقق ابد عقلك ت ( دفنا تن ) ناانسآ ياريم كنس لايخ شادجك

 لت قل ) يؤ تكس ارب دوك ونس يس كالو دوحردأي لوم لاذ لبث داب كس نقم ايك بكرا ءاق اترك ورش
 بميت لع نا ( فل ) لت تنل ثيل بك خيا تنذو لل كولو وك وكر داي ص ايجي لن ابابا تس شلادك اج( ل ةساج

 تح ةسايجي  نااذبل لو قس /رماظروا ليث ةسايعي هدو, ب ع اناجوكرتج لا( ىككتنفو للا )لات لاق « لإ اج

 -هجاتناجوكل وتاب ردنا هس لولد الو ريشالب « ليتم دئاف لوك

 عارؤ اد ج2 اه ها دو > يستر هم هع

 مقا ءاثشتا ف رحال < نم يس ةيكم «ىلاغربت خلا ةئام لوارجت ةيكم ءادتبم قاضا بيكر ٍدره ةروس : لوف

 تنقلها لابع نبا لاقي كس (ةيآلا)ةولصلا مقا و تي آيا اوس لكشسروس رول شن لس (ةيقآلا ةولصلا

 ع
 ىروب قلاطمه لوقا داش فرط ل وآيسر مودي (ةيآألا) َكْيَلإ ىحوي ام ّضعب كرات َكّلعت لا ْزأ : سلوق
 تجاكل اقم لولي (ةيآلاز هب نونمؤي كنلوأ ىرسودروا كّلَعَلَف ياء لقت ادرك قكشدوس

 اتوب سيل اوما ديم ضقور ككل اء ادتبمروغ كدر كف وزحمادتبم ُباتك لي هداغا سب ساءاذه قوق
 ف تنمى باتك ركومرلمج «هتايآ ٌتمكحأ

 نآر كدر ذس للا سوم قتلوا« كك ضئراخ ا يلوا لاقحاود لم مث ءتدصفَر : قوق ٠
 مث لصالا سيرك نالف” «لث تدب برع ايجء < لمست ليف رب رتبمروا ماكو وجو نكسب جيد تيا
 رول حس شرك وا لو نفر كر وط لباب جكس ىلا ذبيحة سراب لود م كج يب لاقحارسود "لصفلاميزسك
 اوم لاندجتاسك ليصنع قوم بحري ايكايكمماكتنفو لس لوني وفك
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 ده تف قرود كٌباتك ب ريبخم يكح ْندل ل نم : : يلو

 لاك س طرشي كلذ مرينا نأ, توم قكي رين أ« يردصمنأ كس هراشا ليي ىلا نآس : قاوم

 قب انوبج رسمك نأ ازيا دوج وم, تلصق ثماكس اركي قف كا ( لابي دج ظفن لوك حت لاقاي ل قلتي ح

 (ىواص) جرت يرهأ لاهي دوا« تسرد

 ٠ >اكنيقزمفورعم كلا ساسة مث اقل ييدارمناانم فرع نين مركا «نيبقفافملا ىف لبق : : قوق
 لازان سس دايك قر شنب ف تيآير اك ىورعتافتقلاةقفتق لابع نبا ترطح« ع كتم ارواهق ندا

 لدرول مت احرك يانس لم ربت رك ئؤخوك اقف قنا لاوسر وا اتم نسمي هناي بج ضي ان لين نيتفازم ب لو

 -< لوب لزانعم ايي لن داب كس ىاافت انكر ديوب فاظدح ىلا ل

 روا ءايبايدي دوك فرك كرراوغد ريمي ضن ويفي لكك اني كك ايمي ىَطلا ىنشلا ءنونشي : َيِلوَق
 ايم نوثثي“ ءايدركف طولي تسرد كك ياس اقنلا نايمرد كس واو

 2 مه لس د رب سيج
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 ممومرب ةيصب 5

 : نام اضم كس دوبب روس

 ور اتروا لغغاشناكو لا با عنك كبي ذلك وربمختروا ىلا تايآوج هك ناك وم قى نلأ قكل ب تروس ا

 تررطخ ل ىلا لإن دوجومركن ب نومناكت ربك قادوا كس جراح إي« لكك دائم فرط كاطلف فرت ذل إي حس تينت

 !ارفذس بآ ال ؟ له جداج دج دب تذوب بآك جس بدايك ا هك ع ادقفافف بآل *)ةةةناقفت لإ رص رولا
 - يدرك ح ثوب ةس لاقروس شل اروادون كن“

 < ايكت اور تس لإ دصرلبوبا تررط> هس دنس كورس رخو رك اس نارا ريودرص نا

 تالسرملاو ةقاحلاو ةعقاولاو دوه ىنْئَبّيش لاقف ٌبيشلا كيلا عّرْسأ ْدَقَل هللا لوسراي «تلق ءلاق

 (ريدقلا حتف ريسفت) .تروك سمشلا اذإو نولأستيرّمعو

 لوك ب نفل بيك كلا ثمك ل تفي دوا ماكل حسابنا كس لاحمد متسإيآ ل ارق ءهتايآ تمكحأ باتك

 جت ايق الخاو دم ات« تاينادي اود تعم صحت ع اوم, ع اع رش م كح ل ا هوالع كس للا ليي قوتم بيك دن روا هس للظ

 قلك ا لعد قباس بتكإث كي ناب حس لصف تحاضوررط
 دقلاوكب انك اكسب بلطم < لع ليات روض بس ماك ايار رفذ_ نقلت لابع نب شابك تررنعح

 وم خروضمس_رابقلا ومب هريغو لبا تارا ل يئانكاقلارس حرر لج قب جس اياب خروضمر يف ماكس تريح كرمت ل لاقت
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 عجاج غفا لنج نك ١١ هراي 01 دوم ةَرْوُس
 ديب رذ لس ضتباكتءايآ ىلآرق ضنا ي_ايكوم عطل لس اك ت لاسرو تدل لحا وهن نروضم تميت تبني لسا
 اب ايلركظحال جير ذك اوكي زك بيك و نتريفأك ْثَلْصُف شلل انمكس لااتوم روشم

 رولا ناءاساكس ومد نتجايكاهك نور عراتم' لج رود لي نآر توكيل اس قون د ءاَنَسَح اًعاتهرمكع تمي
 رك لفاذ حس تير ادرك ناكل ا بلطم بد اتوب مولتم اقتراب لم لولو جاكي درارق “قت رات 'عسسا لابي
 مليك اانا هدئاذ كس لادجتاسكس قرات كت اخ آاوج وادور عراتطيب كل ك- لا اكد اك دافتنسا تسايند ران

 دهس نا” رات رات زوران ب

 :لوزن ناش

 كس لاك ىاه فالتخا اكن يرض يداي لوزن ناش كس تعآل ا (ةيآلا) مهرْوُدُص نوي هنا الآ
 وئام نلا تي آيدكس توت م الخمس لوزن ناشد درك ايب ل ( دوب ةروسر يفت راخب )هس فالتخا قبب موهفم
 ميل ولوككتسرو ا نوم نجرب تنذو كس قر تسمم سس ويب روا تمجاح م اضنق س جو كا يح ءبلغوج لوم لان لي سابك

 هلا تح تل ركارج دوك ونيسنيسإ كلك ذيع وا شري قومي اك لاس, ديكو ليت داش لكشا كس سك
 يا بلطم ع اكد وكن اهو ىكت قو لا ل تحل بناح ذوووف لش لوكا ل لورنس ةيسا دو بجو كت اري فس

 دق يا .ترطان كتماذ سلس ا« شنت اذار والثاحا س سا ناي اهجا تبكي اب ذجاك ايحد مشبك س

 -هدئافايك سس فلكس رطل ا ةلك بينو مة لام

 همن الصف ب َنثكت اهْرروُلراَلَعاَلا ابيلع بدات ىم ٍضْرآْلاقوْبآَد ةدئاز ْنِماَمَو
 ركذ امم لك محرلا ىفوا توملا دعب اهعيوتسمو بلّصلا وا انشلا ىف اهئكش م اَهّرقسسليَو

 ذحالا اَهلرأ يأ مف ضر اَءٍتِومَسلاَقاَحَىِولَوُهَف ظوفحملا حوللاوه نيب ندب كَ
 ىا قلخب قلعتم موبيل حيرل !! نتب ىلعوهو ِكَمْلاَلَع امهقلخ نبق كَ ةعمجلا اهرخاو

 دمحم ايتو لب عوطأ ىلالمنضْلويا مكر تخيإ خلاصم و مكل فان امهيف اًموامهتلخ
 57 2 و

 هلوقت ىلا وا تعبلاب قطانلا ُن ارقلا اذه ام نإ اوفي َناوعيَل بوملا دعب 02 نوتوعبم

 َلاَجا ا ا
 ئلاعت لاق لوزنلا نم هُمَنْمَيةّسكبلَم ءارهتسا نوعي دود 0 ٍ؛

 .باذعلا نم نوهت باَوكاَنمصب نرد َّناَحومهْنَع اغوفدم ًًبهوصم يلم موالا 1[:
 ها رشي مزمز >



 ١١ هراب )١1( دوه ةَرْوُس م ممول ج خف كتل نهج

 لا (ةّباَ) < هدئاز نم «ب مز كثلاق راكب سل رادناج تح لاو ري كعب نئز : ميج

 < اناموألب ل يتفتس رك نا وتد جس ليغسس لضؤيااكى زور كنا ىتدثلا نتن جس انج ب نط ذوج لذ تك كرادناج
 اتناول (ماقمك ا) جس ردا مرايوكلب كساج ةكس دربك ا دعب كس ةسرعردا يردي تثيايس شئاغدإآ
 لت لولوج كن زروا نوناسسآ فس لس قتوروا«جسظوفك ولو وروا جس لن نان انك دلو مدون دجاكز رج دواس

 اوم ىلإ وااهتري ىلإي رع اكل ا لكي تذكاري كس ني ذروا لوفاسآرولاكحجج كاد ىر آو مت نشب ند البي اكن لايك دبي

 روا حن انمس راه ةعسديوج لن نادواوكل ونود نائم اخت َقَلَخ كو ئْبَيِلِ) اذ آوك لات ءانقرب شدد

 «<س نااءرف حلاتدداي ذاكدتلا نوكؤتم ؟ لاو ذر كل رتب ن وكل م تك«. ذآوك كن ايكا ديب ك_ كس وتس ئراربت

 دعب ثعبوج نآرق هيك كح لأ لور وف نب كس وياج اياحثا( كلك رت ) دعب كس نرسل كوب ( ريس )كارا
 لارواه ٌرِجاس م ايبك (رحس) لم تءارق ل يارواء < داجاوم الحكوو د ةسدكم تاب وجاي < اتركتاب كتموملا

 نيك ءازهتسار وطب وت لن يدرك ى ولم كل كس تدمي وكب ازذع نادخ سنا مر كادوا ءك لو": اقفل قادس كس

 كددس بآبي نا( بازطعإ)وو ند لسوحكردايإاررف غن ىلاعترثلا ؟ تساهل كورس زج لكس ةسآ وا باع لاك كل

 -اكهرت اانا قكذكت اذا قا ذه واكب ازعل دوا اهلل ند م

 ملا ختدثلا لس نوم مولع اهقزر هللا ىلع الإ كج باد اكردقمل اوس ليا اضايب هنم الضف هب ّلفكت :َقلوَق

 < لامر يدشلا ب وجو دككالاحء عنب جاو لاس قذر

 -<ج ةقفشو افضل سيئ ب وجو مولي شلااك لاس قزر ك_- < قولي لصاءاك :ياوج

 دهس ل كس يلا فاضم نيون: لك كج سهداشا لب للا رك ذ امم لك : نوف

 < مزال وى رعت لاي درك راغا كس لتس نيم أك نيبم نيب : لوف

 دارمدعوممدو رحاكت اقوا حس لادللب جلبت ععانتب كلود لوارم تم كجسهراشا لش لا ٍتاقوا ةعامج : لوف

 سراي كا هيبججسدارم ةنهزالا نم ةفئاط لابي «سانلا نم ةفئاط ىا ل سكوت عام كوكو ل ب لسا ةمأ

 -ج يدركه راغا كاف اضااكت اقوا ظظفل ذك تيدا

 -جاتركتلالوري تلقورعل ابر محك سا ةليلقءارمس ةدودعم ؛ةدودعم : موف
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 جا د سك لح بج
 توفت
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 :تايااطلد

 دو المج دلع لو ديشوب قكزار لوكاك ولو رول هرذ ٌلوكاكت انماك ل اترك اكاديج تكس ىلاهت نقم تاي لج
 ضر ذ نيا تلاذكاى كى زور كل ورادناج ف ىلاقترثلا ؟جس انكسرك مار ف يك ب طءاعم كس ىذور كن اوك ودادناج

 تتقو ىا ماطتناك ىلاسر ىورروا«قايداكى سنرد باو لول حس فرط تر ىلاقشلاه فد لفي

 مكس هاراري كس رافكق ءانكسرم سيثوت ناك اتناك ىلاسر ىزور تروم مولعس تسد ماتم اكرادناجرج وكل اتذثلا كبس نات

 - لدي اوما يفوقو بردا تلاه سلا رجج تس ىلا هتدئادكم اك تيسا

 :باوجاك اروا لاوسليا قلت قزر

 روا كوبر اثاج يدار رحب لس نيا بردثلا ىرادد مذ ى فاسد زود بج كس توما ب لاوس رابع اوي

 ؟ن ساجر لوك تايب

 رم ل الفاكس دام رف نيت طم كس ىلا ملت نتبس ا باس كس تدوم ىكرادن اجرب فس ىلاخت شاك تس ب :ييسإتِج

 لا بارسا قت جي )كسر ركوب لل اقروا اكسر مركب سو لال وا اكس رم ركل جب لالقدوا اكس رم تس دجو لك

 درك نب كود اك اعس فرط لات لا تس هد كبح ىلا دسرمتس كاب: كيس كوي بيسي ح
 فكاشما لاذ لابي كس لاإي بس كك وكل ب دانس ىلا هقدطلا تسا دخن ادخ دك يب لطس ير اكساس لج
 -(شابزوت) ده ايكوم تش

 لع ف اتخا اكن ير سفلي فير قت ىك نا لن سس دم لاعتتسا ظفلود كس "عدو ارو قدس” تيب آ
 رقشسروام مر كيد نكس (ضنروا م عرووقنسموو حس .انب تاكو تنروا جس رقت مان كرس سس اهتنم ليد زنك تءارعح

 كح هرم لاهج واع رقعتسوو جس انتكر اب هدوب لابتج ناديت اي نلاسنا كيم د نكس لترا« عردوتنسردي بلصروا

 رقشس اك يارب دكىاهتدفلا_لكتج «جس علو موبنم ل اي كل قت قشمتج لاح بج ( ركن با ) جس عروس كوب نفرد
 -< ءداقري ايجي كزوروكل يارج هو كل لاس مولعم عرووتتسو

 ه«| لش جي مرمزووي سس لس
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 : لاف الغل لكون نركراينخ ا اكبابسا
 لكس مؤ ةييسا قرادم ذاك لاسر ىذور كرادتاجرب ةسىلاترفلا بجبل اجايلوجيدتب تلا ءاهقزر هللا ىلع

 لكبسابسا كت ميكى السا تدبر ركل« تورش كف ركرايقفا باهسا دواس ترورض كف ركبت بابا

 كس داقتتعا لا ركاوكبابسا لك ياسر فذ قلاع تق ى وفاق ترضت> جس فالك لك انركرايتغ كب سابسادندوا تس لب

 يدق نس ليك تومج لص ح ىق ذر كس بابس ار يخب دكة اج اصكر ضد اقتعاب دوا ع قتلا باهسالا بهم # اج ايكو ايفا دام

 ونش ىفي ا فذ ىور فراغ نس اج ايكل كاري كس كت يار قروي اقر ج الني ابسا لين ماع سالك « بس ليتل انعكس لك

 -2 كنا تيا ليا كتي رط جس لك قرع
 ايلوك ثا ايارف تنفإي دو نس بآءاومرناح ل ىو ريتش ب تصدض كيسآى لارا كيال ين تس رف ناي : تي كح

 ل تركوا يرطلا يروا وده داب حسا ايام رف فس ب آء جس ايد ثوم كلوي ب لك كس اداب هس لا ؟ايك

 رب برتشا كوناز لكت م رتل 0 رئاوإ ري تفك

 ديك ىلاقت ثلث تي آلا« ءاملاا ىلع هشرع ناكو مايا ةتس ىف ضرالاو تاوئسلا َقَلَح ىذلا وهو
 اديب كح ل زيج نلادوا يامر اديب لم ندد وكن م زروا سوف نس آم انت نس ساكس ايككا يكركةرهظصروا كيا كورس الل تم درو

 ةروسس ليت ف ركاديب لع نود كس نلاجس ل نادجيوج وا نب ذدوا لونا آءامقري لاي نلامر شرع لكي حس سك

 اذغ كل ورائاجروا تخردإي د د ابي كس ناز لي ندودروا قك اب نكي ز لسن نود لآ ح رطل ا سس هدجس بخ
 -ه اني نان [ت اسلم نادودروا لامر فاد يب

 :بلطم كذاب لن نددت وت انماك

 هو لكتتودارم حس نادروا ل ت ايلغس م اتوارم حس ني زروا له تاي ولع مادام حس نا اكس سن ىريظمر يفت

 هك كد يب كن ذو ناحآج رك اتوب كيب ورو رولكس باق آد كس هس كادي ل نائذو ناسآوج جس دادقم

 - بورنو غرو اكس امنرول ات بأ اد تنذو

 كح ماع راع تملك ى يا فس ارك دكا دبي لي ند كياوكمانق نا كام كي لل اكتددن كادت

 رصقم اكس ركاديب كس نا زروا لونا آل ير خ آل تميل اء بسنه خازم ىلاضاوج جس ايان تر نول م اظف

 مةنلوكللب نام ارابمتمت دك مكى ادبي 2ك لا لي زج بسيي نت المع ُنَسْخَأم كيا مك َولْبَيِل هاا رف ناي

 ؟ج ركل اهيا هدإي عسل
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 مهجة ز0آلج غفار َنَيَج 05 ١؟ هراي (01) ِدْوُهةَرْرُس

 ايكاانب ل ك- نانا لاو ذ كلك ادب كر تسازلايدوصق شلبي كني زروا لونا آلاوج مولخم سس للا

 - لابي تاق بسر نياك رار روف ع نلاروا ني ركل صاح كود فاك ناعم نيس حس لونج نلا دورك
 وج انوه و لم اعجا اتركل كيج اووي زز نوكأ يارب امرك وداي ذ نول يامر ف بيبي لابتي نس ىلا تدتلا :رحلك

 هد اءاكع سد سئل اجا وو ولكل ل اج لاي ت سيطرش ل وفود هدول ركاب قب طمس تنسي رواوم كك كس ىلا ةساضد

 لا تريح لوكا لابي كلام لوك وداي ز قاتل

 سا قلت لائبسجب نا زروا نلاح امك جس توب باوج اكلاوس ل اوجج_ف رملي ين «ءاملا ىلع هش رع ناك

 مب بلم« جس دارم يكس لاي كانك جابك يجئ امت ىلإب دبي هك ايككاي دري لب زادن ارصتنكب وج اكل اوس ا ؟ هت ايكت تن
 سا بلطم اكذس يلا هك شع و مولكىىلاتقلا ب ىادوااهقتب 1ملاع دعي تنس ركاب كمل اعددوج وسكس

 (ىدحام) < انتي ىلا اكرمك 11

 لايتقساو ورك جس ايك يكرس ءازمتساوك سكب لط ىدلج ثيل اتتسا لابي نو ءزهتشَي هب اوناك امرمهب َقاَحَو
 لكلا غيتس اي انج لب لقب سي تلفون اا ري يخ انس فرط كل اقتدثلا كج دوصتق ناب ب لاهي هت اتم قت ازمتسا وب
 < قك قى كتتنو تضر

 هر هللا ةمحر نم طونق سوتيه ةناه طريف ةحصو ىنغ ةَمساَِ رفاكلا نانا اَقْدأ نيل

 ملو 2 0 ُهحَسم ٍةدشو رقف ٌءاوضدعب ءامحل هي ُهْنُقَداَنيَلَك هبرفكلاذيدش

 اًربصَنْيِذَلأ نك لإ ن نفذ ب يانا عوف طم عر يللا يبع زغسم وامها وحب

 دمحس اي َكّلَعَلف ةنجلاو ب © ٌرْييَكْرِجاَو وفم ىف يحِلْطاوُلِمَعَو ٍءارضلا ىلع
 جال مهيلع هتوالتب كَرْذَص هي ٌقِلاَضَو 101111111 يام صعب كِراَت
 كيلع الف ٌديْؤَت تأمن انخرتقا امك هّمّدصي ُهَكآَمَْعَمءاَجْوأَرَ ا لرنأ ذ 2 ْنَأ
 ىا ةيَتفاَنوُلوعَي أ لب مأ مهيزاجيف ظينح ليلو ءْىَغ كُل َعَهَللاَو هزحرمقا امب نايتالاال ٌحالبلاالا

 ًالوا اهب مباّدحَ لكم م ةاحضُ نوتبرع مكلاف علقم البلو ةءاصنلا ىف ارقلا ا
 هاتفا هنأ ىف © َنْيقِدضَطسنُلَنإ هريغ ىا وللا ٍنودنَوَمسْطَتس نم كلذ وس

 هنلاوُلعي اسبلتم كرمت نيكرشملل ٌباطخ لَو ةنواعملل مسْوُمُتوعَد نم ىا ركلات سم

 اًوُمِلسا ىا ةعطاقلا ةجحلا هذبب ذعب ©َنوُمِلسعمسن| لهوا هلال داس تامل
 هوس 75 1 7

 ىل ممُهلاَمَْمِهلا فون نيئارملا ىف ىب ليقو ِكرشلا ىلع ٌرْصآ نب
2552 8 7 2 , "2 9 

 ايندلا ىل اَهْيِمَهَو 6 ل يي



 ١؟ هراب 011 دّرُم ةَرَوُس لل مج 70ج شفا تزل نهج
 ةرخآلا ىا هيف اوعتصاَم نلعب يحول يمل سيل نيل كو نيش ٌنوصقتي ال

 ملسو هيلع هللا يلص ُنلاوبو 4 لَن نايب هِيَ لع ناكنمفأ ©َنولمَحأَو 715500 بل تاونالف

 نارقلا ىل ِهِلَبَقْنَصَو ينيج بولا نم ى هنو ةضن طا تن هع هولي ل ُنآرقلا ىبو نونمؤملا وا

 ٍةنيب ىلع ناك نس ىا كيلو ال كلذك سين نك اح ”ةمحيَواماَم اًضيا هل باش ةروتلا قو

 النو بع يرو كتاف دونَ رافكلا عيمج بار نعي َضكيَنَمَو ُهمجلا ملف و
 دحاال ىإ ْنَمَو © نوصل كم لبا 0 نينا َرثانكلَوَكْيَرنصٌَوَحَلاُهَنِإ نارقلا نم
 ةلمج ىف ةميقلا موي هلط نوصل كلو هيلا بلولاو كيرلا ةبسمب ا شمل

 بيذكتلاب رافكلا يلعو غالبلاب لسرلل نودبسئي ٌةكئالملا مبو دباش عمج ٌداَهش اهشالوشو يقلَخلا

 نيد هللا لمس نَعَنْوُدَصَنْبِدْلا نيك يدا ةناملظلا لكيت ا ع بدك نبا يوم
 اًويوَيمل كوه نوتفك كيكات رف ةريالابشو » ةجؤعُم جوع ليبسلا نويلطي أهو مالسالا
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 هباَّذع مهنؤوُعنمي راصنا يلوا نم ني هريغ ىا وللا نود نقَمُهَل ناك امو ضراْلا ف هللا َنيِزِحْحَم
 9ر6 2012 52 | قا و 7
 طرفل ىل ©َنورِصْبياَوناَكاَمو حلل ْحمَسلا َنوعْيِطتسي اؤلاَكاَم مُبَريَغ مهلالضاب ْباَحْلا مهل بعض

 مهيلع ةديؤملا رانلا ىلا مبريصمن مُهَسفْناَور اريل كَ كلذ اًْعيطتسي مل مناك هل مهتبارك

 هني ثمل نت مهن اح مرج كرشلا ىؤعد ْنِم للا ىلع ©َنورَفَاكاَهمُهْنَع باغ َّلَصَو

 رهاوتملا بط كلو مهترلل] اًوُباَنَأَو اوئامطاو اوسَكَس اربع 0 0

 ٌعيِمَشلاَو علك رفاكلا ُنسماذب فلوق نينسؤملاو رافكلا نيا دس لم ةَنوذِلْخأَف
27 

 .َنوظِمّتت لاذلا ىف لصالا ىف ِءاتلا ُماغدا هيف نورد ال السن الطي بوتسيله نمؤملا ٌلثم اذب

 موريس تمروك ادحإ ك ل ذاون حس تن روا ىرادلا.( الشمال تر قيادكن انا رفاك مت ركاروا ذ :
 هي لاوج دعب كل تبييصم ارك رواءجس الذ كى رك انرعب# كتر ا ركوب لالا ع تضر كطلا هولا يسدد

 كس نوت اروا كوم روددكو بس سر هياكل قلو يداعب ازماك وتمام ءنتروارقف ( لش ) لكى ا

 هي لوكس مجو لكاس ايكايدوك ايدج روا جنك كنا هو( روا) اترك دارك نانا اترك يو كل ايخاكل او

 كح نترك ب كولد و ل قع ل كل بليك لع نوت روا ل ربعي لوتس لولوج « انك داعب ل
 حر كس قولا تواكب كنا تن آرق كو: نايا كيسا 3 جس تنجو اا ذب دوا هس ترفغم لل

 كت ديب كتابا اننا تس فس انس ن آر قوكنلا باردا ليد ثوم انني كيلا < لاجيت ف رطل آجال
 ه| نسمي مزمزإ>

 رو

 جم <



 موس تكلل جحشف كل انَمَج ١7 :١ هراي (11) دْوُهَرْوُس
 ناقل لك ملال : تك هوك و ةسدم لد لابد شر فوت اسكس نا ك- لكي ايككا يك بل ذانشا زخ قل طم كس م دج” دامب

 ان امك ركب بس هوك دن جس اني داب فرص وف ىراورم ذ كيس آل ث لاو ف [ءاك ؟ف رص ون يآ اترك رقت كن اج ايآ

 هس لاكن ب تك ب كول رايك اك دازسوكن او ون < الاو نك ررايقخا اهلي كم ئلاروا .ايكدبلاطم فس لوبا اكل

 و تكس سا ذيلوج برع عسب ريم ل تغالبو تحاضف قب متلي يآ ( لم باوج) ةنس اياك دف نآرق

 وسكس رثلا ك- كس وزي لمي م ماك لا زوا تس تروس كيأرخي (روا) ايد نوتزو زاك أ ازؤا و ؟لح ركع روس

 اراكي كل كد. ذ مقال ريغووركا لب هايلكس اوك اكو تح لبث #وكو ا متركاولالب وب تلح الب قول

 ري اروا تاي راحت اسكس مكس قادخ ( نآرق) يدك سكسك شم ب طخ دادجب وأني دش باد اكراكي ىراببت <

 دعب ل مطاقتجج لا مايك سيروم لوكا ومسك هشلاك < هليقشلا نع دفق نأ لركن قل ىيروا جس سانا

 ف ساركروط يابس ايلابي رصتقمولت نور كس ادوإ كدت ود نس ضن «ةاجوم ناس قب ؟وب توج نارلسم

 رلصروا قرص الشم ريث لارغا كس نا مج وت < لوم لان لمي داي كس لوراك ايد تيب آ يدك ايكابكرواءايكرارصاري كش

 ل لصس نا لاند دوا لت تيس وركت معسو لب قزر كس نا متدكروط لإ [ ب ل ةيسدارإلا رول( ل ىايند) لصاك قر

 ايكريت لماذ لوبا دي وج دوا« لبكي اوسكس مران لي ترخآ كك نادك و كول يادي( وس لاج كس نى كب

 خلاق دايك ياجو# لعب بس لئ جسر ةس..كوو(ر ل ) واكس درت اهتيوكن اق: ناش بس ل تضآ

 حس فرط ثلا جتاسكس ساروا ليث نانؤم اقف ىع ضو وروا  نآرق ( لبطد) هوروا وجرب لو حس باج كسا

 كت ار زل باتكىك دفنة كوم كي ح نر قروا لو طقتاظقع لك ورواوب حرك رقت كس اوج ل وم قربا

 د” كاوا كوب سيفا اتكرب سل ياو يارب كح ضال حس تصر اوت هوك سب لاح جس لاشك ا

 كك لاو كوم رثكم الما قول فوج حس لاير افكم اقروا تن كك نا آن لين تتكسر نامياري نآر ق لؤي لسد

 قزباربسر باها بردت ارق نامي هردن لع كت ىلا كنار ق قل عر ذودهو هدهد اكلك بل

 لكدلوروا كيش فرط ىكدقلا دج دك اكدم ناوكمم اخذ س ساروا ني ليل او ف ركن يي لكلب ( تن ) كولر شك نيس

 تح اسكس بد خيا دك تمايق كس وكرر كيو لمست كولي اكو لى وك ؟ جس احاكل نات انوجتم دقلا كس ركن

 ساب ةسرافكمدا كو لاسر م اذه لئتسداب حا نولوسر لإ تش رفوار م عك دهاش «داهشا) كلي ابك لي
 كراون كبس, لول ضب لومي لخ ا بر خاف لوبن لإ تاولو وري كس ليئوا وك ليد تاو ف الج لي

 2 جدال ضو لك تارع شرواك كور حس مالسا نيد سة ارك شلاوج < تنعى ثلا سوكرشم سوم اين

 ريف لوك رواهتتس تل رك يئزج اموكدثلارب نع ذ سور كولي < ديك كمه لباسه « كت رك واكس تاغ [كول دوا
 تلا د ني حي وس روج دي يخوعو يما هل اكوم راكم اك ا دثلا



 ١1 هراي ل 1ز در ةَرْوُس و مضاج) نز0]ج حضف تزلج
 ىتتتقاط كا لل نادل ايدك جي كتم اركي رش لاا كت كح هو نواه تلك نست اب تن حس بو كت رن

 لوعب بس اق ازنك يرش ا وج ريشا يت ركوب ولو وخ سوو كس د فرط كك اد دج لو كال هرب ل
 رول سال نايا م رطلاوج كولو وريشالب كس لوم لش هراض وداي ز حس بس لول يب لي تاغ آل تاباؤ كس ل اج
 رو ليث تن لبا كاوا ءايك روجر( فرط )رولاوم نانيفاوكن ردا هلكت باج لكبر تيس( تس لو) دوا كس ليي
 قرفاكل اثم ومارمترولاحدتا ضلي تن مس ىلا تلاح  ونمومروا لورفاك ب لوقيرف وفود كس لتر شيب لن ىلا دو

 وج لال لإ تح و+رمارب لمع تلاح ضل وفودايك «هنس لناس لاشي دب ل تنسوا ىا ني دج كوابل ضن كياروا جس

 هيدادتبما تلا راو رازجال ع

0 
 رواجتس متابساد# «روفك ٌسوئيَل 000 ٌةمحر اّنِم َناَسنالا اَنَفَذَآ نْيَلَو : َيِلوَق

 سوم مدقثج_تفمٌةمحر لي لص انه« جس ىلا:لوعفماك اذقألا .ةمحر ب لاحاتم ب فوزك رش باج

 _- قلو لاعس جواك

 - ل رضاك لوو ردا لإ ةييصكس فلابم لودي ءروفك دوا سولي : قوق
 جس اكديكم الفلا لب ناسنالاكج سوراشا لي لا «رفاكلا : نو

 بج هراشا فرط كف سو: قلابم فيصل ر وقلب هب رفكلا ديدش : . لق

 هوم فرصا بع اصم شب تافيسلا بهذ كج سهراغا فرط ت ابا لم لا اهلاَوز عقوتيرملو : نلوم

 رقي رئا اكل او زك وتمت رش لص و با ثم ايكو دارا دوك دعاس بع اسم نلا ذ لئاقدلكب < سم راثغا فرط وت

 هلو

 تح نابنا لب تاسنالا انقذأ ندد ./ةلساب_عطقن قش /يوركوراغاه كس نكلريفأك الإ نكل نوف
 1 -ك سعت ثار للي لاا اوربص َنيِذّل ا اذياجرئاكنانادارم
 _يووصقلانيو باوجاكل اوعي كسكس تايب ةنّيب ءنايب : َقلْوَق

 . دهس لاك تنقباطم ل عترمروار يمي عارف رطوةنيبر يم هولتي ل ةكس ىلاقتدألا اوعي
 هه نايب نش حن ةنيب كسي لماعاك بلا : ناو

 لي قادس نّم < تحاضو قادس ْنَم لي ةنّيب ىلع ن ٍةنّيب ىلع ناك ْنّم ب نونمؤملاوا 4855 ىبنلا وه : َيَلْوَق

 -ج نايك قارمن ةنيب ءنآرقلا ىهو روانونم ؤمارسودرواةّققيِف بأ 1 اليا نو لاطاود



 ىغجاةزل لج ضفاةزللانبَج ذل ١١ هراي(01) دْوُهةَرْرُس
 .كت,556 ىسوم باتك نم نالاح امه ىا ُلاَح : ّقْلوَف
 فوزجرتكءادتبم خلا تاك ْنَمََقَأ كاي درو راشا كلذ اضااكلمج لا ذ#_مالعرشم ءكلذك سيل نمك :نْلْوَف

 -_ كلذك ّسيل نمك هدرواج

 -<س ىراكل م اهيفتتساوزم لي ةنهب ىلع ناك ْنَمَفَ ا كج هراشا لش نلاال ؛ قوق

 هس ثم ةمرلكالاح هس كر ثول فرط كل يبس ري اهنو غبي كج بادج اكل اوما ليبسلا نوبلطَي : نْلوَف
 يس لمت عررط ل وطوو تع وصرواركون لب تفل كسب لا حاك بما دج سرك ون ليتروا

 2 يس

 جدو
 وكر وف رسموا« ج رك اك بق تمداع ىبياروا تديبط رب لن تي رودرا لبي (ةيآلا) ٌناَسنالا اًنقذأ نْئَلَو

 انقل تيل لس لباد تس لارج وا لإ ةييس داع تقفل وكون انا مت دكا كس لاب دداشر ا« تييادب لكنت سلا

 روف د كو بسسس ريمكس كنك و ول ةيسداعكي ازماك توب كح فيلا 500 يجرم لقا راما

 تاو عدو ذروادشيب تلج ةرطن اال بلطم انك _راعكب يروا ناب تبق ف لورصودردأ سانا هوردا« كس

 تكسر ل مارآو ليتتس لاير معايا زور دنجادضركاء جس لصاحاك قرن لكل قع قا تس هدنت روا ىركشانر ب شك ادم

 -< انفيز لآ كسه دتخ كوم ديما انروا ساي دال كل اينابربع جت اع ادرك اعود حس فيكى دعب

 هس دئبدد كتل تس لاسم ناب لاحاك وكدإ ماعد يول (ةيآلا) تخلّصلا ولمعو اورّبَص نيذلا الإ

 لطي سكس قرا زكر كت تنفو كس تحارو نما روا لن تس رك حس تم اقنتساو رتل اذتماكتمييصتمو فيكن تج لوب شل“

 رش لي الخ كلارك يس ايكاهك بي #داي كس نالاح كس تافص هروكد. «ل جار هلل حس ىرعتسم لب ٌعراص
 هس جا ذباكل عاكس ناوكنادوا لكلب اج

 :لوضناش

 فب 1ك كشعلا ًاققيصقاو + لوم ل زان شرعقاو كياح تيآيي كيلا ىحويام ضعب كل رات كَلعَلُف

 يللا مت كل ساس ايكابك ابوك نب دام لقت شن نآرق لاكي كاس نت يك شرف تاق تح ا

 نآرقب ٍتنأء يد لاق تس كل وتهسراحكس لمثل ليال ن آر قاعد لكني ب آلا كال للاهل

 .«ةلّدب وا اذه ريغ

 وم لذانتا لوك بآررطاك وماشداب ساند واي كك ليك يقي بحري نوم لوس سب 1متر كي هسرسدد

 ككيسل 1بلس مشرف لور ابء ل ركو داقتتسا لول بسس ضساب

 هأ نةلكي مزمز ت تسلسل



 11 هراب عار وم ةروُ 7 فاه نزكلإلج حخفاتال نيج
 الث لوس كسدشلاوب

 وقع لبني لتي ضك تر فيي ا[نلحا كت نسج كت ناد تب حس لوثر هدد لكنا في ثلا لوسر
 قى و ناي كي وتب تاب هبل ايكا بكس سب قار فلذا: تعي 2< لوا لوج لد كي آس لاقتلا

 رهج لج اننا آل رك تدني نان لأ مخ هوي آل ناب لن رب قر ذك ارك( يك شو وروا لإن

 تل اهل ني ترو

 0 عزلها َنلراَذَعلَو
 !ةلاالاذدبتل نا 3 نب ى 5 نأ

 0 انيس نا الوات تدل ساس فارشألا 0 0-0-0-0

 ريغ نم ًءادتبا ىأ ةكرتو ةزمبلاب ُيَرلاَىِدَب ةفكاسالاو ةكاحلاك انفاس اَلِذأَرإَمه نتا ل]َكَحبنأ

 هب نوت ْفَنمايَلَعَاَمَو مهيأر لوا ثودح ّتقو ىا ٍترظلا ىلع هّبصنو كيفركفت

 ٌمسيوقلَلاَو باطخلا ىف هعم هسوق اًوُجرداٍةلاسرلا ىوعد ىف د نيكل اب ّابتالا

 و ءارق ىفو ٌطْكيلَع ثيِفح َتيِوحَفمظعنم وبن يلاقي داب ٍةَيَب لع تْنُكَنإ ئنؤربحا
 ىلع ز دقن ال 5يئاهكت دو ثناو اِلوبق ىلع مكٌربجنا اهوُمْكَمِلتَأ لوعفملل انبلاو ميملا ٍديدشتب

 55 ىِباََت فرج ا نأ هينوطعت لَم ةلاسرلا نيلبت ىلع هيلَكْكَلتَل ل وقلَو كلذ
 مبةرطو مهّملظ ْنْمِب مهلُّدخايو ٍمبيِزاجُيف ثعبلاب موو مهلا ينومثرسا امك َُنماَنيْْلا
 ىل مت دَرطْنإ هباذع ىا هلام ىنعنمب َقْيضْيْرموْوفِلِو مكرما ةبقاع ©َنولَسْوقمكِب قيل
 لوقو نْوُطِمتت لاذلا ين ٍلصالا ىف ةياشلاب ٍءاَتلا ءاغداب ©َنوْدَت ٌدابف الأ نيل ةساقإل

 رقحت قدرتي لفل مكلشم رشب انا لكم ل لوف بيصلا ظلوا نير دعمك

 9َنيملظلاَنِمَل كلذ تلق دا او مبوب دوف[ هلا اريك هلل ممتن
 0 ياقحلا ندد لذ 22 َتريدَأَف اًممصاخ انت ير

 هللا َنيِتَئاَفِب ©َنيِزجْعَمِب هنن يلا ال هيلا هّرما إف مكل هليجست 6[

 الف هيلع لد ٍطرشلا تي مُكئاوغإ ىا 20000
 قدسل اة كمذانك نوفي لبرمأ ىلاعت لاق ُةَنوعَجُرت ٍهْيل و مْكَيمَوُه ئجصن مكعتني

 صم سن ىف مكيارجا نم فكر .ثوحع ىل نر إلف ارنا ةمحس



 مسج لآل جسشف كلامج او ١7 هراي (11) دْوُه ةَرْوُس
 .ّىلا ءارتفالا

 نا ىتأراجيكركانالاو ذسرلداك آريروط باو فرط مق كنا فلانا غاععر فذ م ايقي : ميج

 21 ورلد كرنب لاو هدالعكادغ مكي جسق اساس هر كسه تبوك لق فعل تع ارقيارواح ىتأب

 هس لورادرمكس م ةةرفاكك اء .ثي ثا كب اذعكس كد كاندرد لي تر ارواايند ب معتوق كد كشر يف سا

 فس ركغراجا كرتتروا« لل صاح( تيقوف) تليضف وكرر مب كح لن كت نان اميجج تيس كس م« كح موقو انرشدودواابك

 رواة زن (ىا بسلا« ني كنماد سار أ دج ب وضروا الج كاريبج نو كدا 9ك مقدام هول تكي د وكن ولا و

 ياني سرر ها قفار نال و "هربت ضنا عرب وتس فرك رعت

 مك تت لائاك رب كما قرامةيوا تا ةأمتروا لاوس ركل( رك رو يخل يب ساد ىلاو ندر جان لكي تثلج

 رون ترضطح لبي باطخ لن تع انوبس لبي تنلاسسر تساوت وكم ف مللي و 3 ” كس تعاطا قرات مسجو كلش

 وكول كس موق رم اايارفذ_ةغاث اللعن ف ( توم ٌكذظن اجب كسمكذظن ثرو) < ايلركل اش تلم دق ىك الفني

 هي تروا ل كاطع توب( قل ) تمرس لضخ كح فس كارولاوة ب لبد اك تفرط بر ةيسا للا ةات كت

 52 رم زوكت مر لا لبي ايك « ع دحتاس كس .غيصدس لوحضروازي رت كمي (تَيُع) ل تءارق كيرلا 51

 ا م« وب نس. ركد نهي نوكت متر لا قدك ىلاح ؟ لوم انكسر كروججري نس لكل وبقوك ا شي يك ثم ؟ لوم نكس ظنمر سس دابب#

 ازهوب ةيردح قآل اجرك ينل اطم اك اد سمن هي لاسر م اذيب لما لبي كول كس موق ريم ادا «لن لير داق ي

 لبا لومت انطلاكت (تاىلإي خيا) وك ولاو ةسال ناميا نب اطم كس نك #داببت لي شدوا < هيدا ل باو جا

 02 ا راكد اردو يكتب نا ذس لوهنج حس لارا كس داذج كن ادد سات تسب يساوي لذ رب

 نأ ( سلي نيس ) وكنا سيرك وأول موق كرهت ادوا « لوم: انني ك9 كارب بسسس ماها ذيك مني ءاكلس لوب

 ءان؟ ركل يل سأح تشكل لام ءاكوج ليئألاو ف اجب لوكا يم قت ؟اك اجب ناك س باعك لاك لود

 ل ثروا* ليث فا زفكس ثلا لاي #ريناكاتبك تس مليا «نوظعستت حك ركم انوا ل لاذ لب لست كيما

 لت داب كس وكول نا لم دوا « لوم شب اهيدج هس داهبت وقل يجلب لاو تشرف لع كل وم ابكي لت دواء لومج بييخلا ملاع

 انناج بووك ادثلا ع لبن لوكس ناب وج كه د.نرجاوكن اتناك نكسبك ينير وم تكي دس لورظن كت رانج مكن

 روا ىلركش كب حس م ذقت روس اابك ( فس كلك موق )١ك وترا لم لومل ار يشالب لب قف لووك ايلا لبن كا جس

 « < ايي لع ةاكممو لا رك آس لاي هسراهب باذع هد سايد لم دوك كب ارط لج ون با ءل كثب بخ
 كه وادق هع بكا ناك ويوم >>> وود



 ١7 هراب )1١( دْوُه ةَرْوُس 6 عج كلل جحشف كت رلاَنَمَج

 روصقن تارك ع رايترشارلا قطع د ليو رئاف لوكت حن ريم سبح لك يك ب تدثلا 7 «للاب رياك <
 ار ابةوكو هاب دكت لال»« ىحصن م كعفني الري لسن ( ع فو ذح )طر شب اوج رواء لوركت حا 1 وكل ببوكى

 فيت وخزا فتي رن آرق كن ثم تك .امرافك يك ارفف ىلاهتدشلا ك قاج نول فرط اى اروا سد دروب

 اىريم واس موا سرمازس كا قت مرج اكسال ايكف ينصتووخزا سلوك آر ارك اكو دبا ( رس ا) < ايلرك

 ,  تالوماكرب تالا لوب سرك مرج وج كس كت دبن كف يت فرط

 خابر ج.م ©10 3 ظ35

 لح ليتل د حس لقفتب اب نورك دقي ,خلا ءانلا ماغدإ هيف : لو
 -<س مزال لابي نيببم كايدركهراغا كك نّيبر أك نيبم «راذنالا نّيب :ّيوَق
 -تدو كت يفرق الع عسي روطاس ىزاهيدانسا دهتاسكس ميل تفص موي ميلا موي ٌباذع :َقْلْوَق

 الجنت ىككناحي ةكاحلاك :ٌيلْوق
 زوو لش قيم نثميس عب كشاكسإ ي ةفكاسأ : إو
 .(ىارلا) كرك تق اسوكوززمتروا (ىأرلاز كدكر لابوك زمن «هك رتو ةزمهلاب :َقوَق

 -هروبظز تلج ح ودب كد ءادتبا تك ح أَدَب ىداب ل <ههراشا لم لا خلا ءادتبا : قوق

 -< فرظ# كعب «ىدابشمءةيفرظلا ىلع ةبصن : وق
 _يروصقلا نيو باوج اكل اوصل ياك الفوز فاضم تقوءمهيار لوا ثودح تقو : يلو

 -نلاكمشروانامذت ىداب دوا ناكماي جات ناءذؤناي فرظاك ب اوني

 # لاك ارتكا ٌلوكب ازيا فوج تق و هيي تىداب لجيل شعاك : «باح
 هفيصاك عب مكفظن ك- كس ناري كت دعاودرف اقالة[ فكس باجل وماي هعم هّموق ارجردا : لوف

 ؟ايكلاعتتسا لوك

 ىكاايلركل يرش ىو ولاو فال نامي نا دختاسكس روف تر ضحي تدبن كب ذلك سب لسا اكب اج بيو

 -<ايكل اهتسا_خيصاك ع تجد

 .تَيِفْخُأ ىا لوعفملل ءانبلاَر : لوف
 -< كن ايعترم كريمه يلَعرصقم اكذاضا سا ةللاسرلا غيلمت ىلع : نوف
 < [مزالركذلا لا نحا سي ساا يلع سلو سبك «لاسرل عليش لبق عليو

22 
 ه| مشي مزمنإ>



 مست كلج مخ فا ككل نَمَج للم ١؟ هراي(ل از دْوُهةَرْرُس
 رامتاا يلج موجات مالك سا وفرك س لترك ةحارصج دكا لي لماء اكتلاسر فال جس ب لاح اكب ات نا
 -[سرنالر ركذلا لبق

 ي لرقا لدعم هللا نئازخ ىدنع فطعام لعأ ال ليدل راشاركن ارردقم ىقاذس ماليش ىتإ :ّيِلُوَق

 < بيغلاملعا ىنأ كل لوقا ال ىنإ« دام لح

 لس ىسةَّباع ىا هيلع ئرز ناك بيع حال لا قتشاس ىرزي ىرزرب(لاعتلا) ءاردزإءىردرت : : قوق

 -ايد لرب لادا اجو ىرترت

 دهس فو ذر يلو شوا فرط كلوضوم دك جس هراشا لي للا هبا: نلوم

 -<جس يردصم نأ يم كيوغي نأ كج هداشا ل لا رمكنا وغإ : يلو

 سلع فوز ب ارجاك خلا هللا ناك نا ئتلطرش ىلا ىحصن م كعفنيال و « هيلع َُّلَذ طرشلا باوجو : قوق

 عي دوا هس باج اك خلا ٌثدرا نا اطر شلوارك تس طر ساد يس طر ش ىلا «بساب رركك لال مكعفني الوهبي

 لب تروص لاه مدقءمكعفني الو“ ءاز# كاطرش لوا يدان اس ناكر وا لل طم بم هس نيرعب بك
 للا بيك يروا " ىحصن م كعفني الفرمكل حصنأ نأ ُثدرا ناِف م كيرغي نأ ديري هللا ناك نا" "كوي مالكي

 لتس باد ةيبسا ىلا طرشروا جس اتاج اي درا رق اكط رش ىلا باوج قلل اجد عت باد كياروا لود بج كنس حسم
 دهس لومءازج كارل واد

 2و

 حجج اوف

 :تايادج لس ناروا تابت النلقةكةيلغآر فم وق

 تايب دتج ب تلاسر روا توبن كانلا ذس موق وق ىد توكد كن اميادكم وقانيا بحب هس تفاةكفتع حروف ترطح
 كاسم وفروا ىلوصا سس تمم شن نلمس نفت ييسد تاباوت: ك نا ذالك رون تروا كك م تاضارتاو
 -< اهكا يكن ايبملاكم قبب لم تايآن اكس آى كس ترشاعسروا تايد

 :مصالغ اكتاضارتعا

 تب تاعك رط وت قراهم نانا بيتم منت "اًنَلِم اًرشب الإ َكاَرَت ام” ايكركبكي ضارتعا البي سر فسوق

 نك ل صاح كلاش ىايننا لش ملباقتم هس دامب وكول كيرا ىكرشب دواوبتر بوم ل نش رفد و تكس اج تس وسوم تسري كح

 سلفي بسدفلاءاشام وو سوم ورتب كس يآ ولوج دوا« تس دج كل ا ك- تموكتو اجي دنت د لوك آ لشن جس

 قداس ايكء ع تاب ىكراعو كت 2 وفير شبت مت حت انج دجتاس كس نت ل كول كس قيل لدا تسيو لي ةردادانو

 سبب ولالا



 ١١ هراي 019 دوه ةَرْوَس ل عمو 00ج شفع

 قلظ حلووو لا بسو بسس ممر 1ك دلل ىن فرص كيك سك ئافي افرع تلاسرو توبث بصنمول ار لب ٌلادخ

 كأول تع ايروا رتب اكرر بآ مذا ؟ايكا يكد 2ك هيغل باقتااراهر جات كني تاب سكن

 كتي سب كسك ء تيرا «ج اتوب فرشو لضخ د ومايكل كس يآ انو ريجاك وكول يروا لب ذر نإ الجب نس

 بآرك انوه مولتمابيا لبو وجبس قت يس ءابتروا مكس يق لايخارام دلي« لاك نوكا كيس نآس نامي

 كركوك ير ليا ررط لاكن قدا لاب لن لاب ف سوك متايطكف قو بس دنج دوا كيش تاب نكي فس
 ( صالخ كيرقنىك ونوع ناهس ي١) كح اهاياحشاهدئاف ليسوا تعفشم ىلا

 :مصالخاكتاباوج للنيل ةلئئعر وأ تررع>

 يرق كت ابادج كس الفلتة رن ترط>ت لابي خلا ىبر نم ٍةنيب ىلع تنك نإمتيأرأ موقاي
 مولخم وو ركر ور كا لقي جس ليت ىف انم كس تلاسرو تدب اندم شب اك وسر مكس يب لصاع اك مت جس ىتدوم عروش
 روا نانا ءومب ناس دافتتسا تس ىلا ك- كس ناضا كا جس ىرورض ىك انو نانا اك وسر كس لوف اسناد كدب

 هدافنتسا حس سا كح كس نانا اجاج ايد جمرك انب لوسروكددضرفركلا «س قرفاكن اس آن بي ز لب ترامس تشرف

 لاناوكس ان روا جس لدم ناك شدو! ل آد نيند لاايب شدوا < كروب ا ا

 نار ومر ءانومب لسا اح ا اكتر ورضروا ىر ورك للامن اوك مادو كلج: لي لآ ب ٌرادتو تاي رورش
 وسر وقول ماكسس لقرار ات ب اهب كس فس كر كذاك ا لاب جس اكيي آةيانكد ةحارص ل لوقت[ قرسدد كا
 ومب لاي كس للا تجر واني لوكس فرط ىكدثلا كنس قرورضيي تداوم نشب هوك ين ىرورض قوي كل كس

 وكول ماع تنجت روا دي وا س لوسر اوبن ايتيك حس فرط كى ءادخير هك سس اجدب ناسسآ انركم يلي وك وكدلك هع دل

 دوا تجج رو منيب رضتاس 1# لي لك ايام رف هذ اقفال حر وف كح ىاا لن تس دج تاازنج ا كيل: ءايبغا كس كح

 وك دم كرات دانعوراكت ا راهبتركت كت راهن اق ركر وفل ع ساروا ةتككي دوك ا متركا سومن اي آرايل صر

 -ج د يدضرواراكلا مك درك اهدنا كس للا

 فرط لك ادوخوو كتيبحب مساج ىد للا رع لوكدل قدر ذك زج ىلا يآرب دذ كره تصر كاش
 هك دضروا رانا دابق وف انج سم اريمركا سوم اي آر كف ليوج كن لامبا لودر يك ايي هراشا لعب لسا« ليكن تسيطر

 اوم مول ب حس ل قي ىلا؛ لبس كن قوم ز تقنر ع فالك تدق نفاق رك ايد تسد لب دوج اب

 ووثيل_او كف وجت يفس اك اليمج م السا ريشموزب ءارر لاجل تديترود ىلا نانب نلارلسنو ننموكى قت ذاك

 -< لام كق يك ةس كادي دو تل ولدك لوفقاوانوج < تاب كياركم سيري حس تقتل

 هع( شل ييمزمزإ ب سمس يسب ا _.|اح-._--- اب _#_-



 مهجة ج شفا ككلانَمج 2 ١؟ هراي (11) دوه ةَرْوُس

 :ءزج ارسود اك تا زتعا
 لكي آلة كبد نتن ايكن ايي “ىأرلا ّىداب انلأا مه نيذلا الإ ٌكَعبتا َكارن امو” دك شو زجارسوو

 بيلو ا بر وا فير لوك م نا لون كول لي ذ ورم“ بسس او فس ال نامي ري ب آروا كساد نسى ورعب

 اكن وك ار وزكروا لذ نا تس ركل وقوى كول ذب موق قف لوم قتتساب ىراهركا كنس ساكنا وق بلس ليا

 كيآ كح لاهلك سي بلطمارموداكسا لولا كس ةسركل وق وت تود كي آل جس تمالع ىلا انركل وق

 2 ل اج كس يارب كس نا متمكن نامل تيك رة نامي مت كلك سيب ثداكر تس ةسركل وق ناميا توق

 2 نلسو# لاس م راكد ذرات بادب كس نادت سكس نا ليتل لل بسر سووروا لوف كن ذامغ

 روزا جس ايد كور تس فس ركل وتقل قاب يروا لوقخم كتم وكن اناوج جنده شن كيا كل اد هاجر كس دباب رج

 نلاميا لواري لورباك حس قد قي رثلا ةداع سس مك دقن ام ذاك س جو بم ء توج لال شاكر يب تس اسكس قد[ ب يردوا

 تس ج» قاع لث دوجوم تاجير ضن لكلا لن نوبات لاس آمر وا« ليز تس د ىف كول قط روزنكرواءاير ل .او ذل

 هددلكتج سرك لامس وم رك وك ا فاين كرام هما: وتد اك ففي ترضخ[ إي كس مور هاشداب لقرب بج
 ماش تح لاش ايفسولا للي نتج كولو كس برع لح اهق دم ادي تاماطع لك يلب اهنا لي ليو تار

 2 تالاوسدنجج لب داب ك.ف توباك حس نااركآلب ليدي دد ةيساوكن اهتم سام نس آل

 كس البا سفب ل ماقوج هواي ل لول كت طر وزنك س مقل او حك راجل كن اك هت ىكبب كيا لب تاالاوسنلا

 هل لحا ع كفى, جة تمالعيي رك ايكرارقا نس لقرب ب ل« ل كول بي ردوا وزنك ك يتب نس لوك نلا« لإ

 : آل سلم كأول بج رر وار وزنك لو ادري سس ماسلا مبكي اهنا

 فس دكاديب سادس ضتوو وللي ذرو لبا ذ لع تنقيح تسل اهب كنا انجب لل ذردا جوك لاك اسمو ابر كدي دص الخ
 ١ ل لادركور تس ماظاكس للا ةساييي متوكل او كس اي دواس او

 ليكى ورك اص تاب عب لب ظظافلا عراد د .اكتناة يقترف ترظح بج خلا الام هيلع كلئسأ ال موق اي
 يلع لوئارد # راهب ذبل هس مذ سدشلا قرجا اريج تب اج لات عفنم ىلا رو ترج لوكس مك لاسر مائي سا
 و: كرايمولمقيتملود قرابة ليترك ع توق تود كيندر اكنلا ليك سس تون سود لامك نس جانو ع نريش

 هيلا رج ارم

 بروك ارم انجب تنال ور كوربتي كس لوسرروادطلا نت خلا مهر اوقلمم هنا اونمآ نيذلا دراطس اننا امو
 ا اناني نوح آل ل ننال سا الكوي < تلابتج ىرامجتي انركدبلاطم اك # كر ود ع تدنن

 - َةاعاراكتهد

 عازشكي ءزمزإد
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 كرشلا نم ةَنوحْفَياوئاَكاَمِي نزحس سِيتَبتالَف نم ْدَقَنمِإَكِموقَنِمَنمْوي نها نلقي
 اًنِب ئأرمب ايي ةئيفسلا ع بم

 ةياكح كَل عتْصتَو م َنورْخْوممْتإ بك البا كرتب اَوملَظَنْيولا ف بطال انرسا يح انلففج و
 اًدكْْرعناَوآةرحَت رحب ِإلاَك هباو ءّرهتسا 1 ٌةعامج لَم هلام ةيضام لاح

 زي لحية وهبي ب اَذَعَيَي ملعلا ٌلوعفم ةلوصوم نم نوم َفَوَف ْمُكَرَعو انوجن اذا نوري
 كلذ ناكو ءاملاب زابخلل ”كلاراقو مهكالباب اًيرمَاَجلَدِ عنصلل ٌةياغ ٌقَح لح مئاد يقم تاَذَعوَع

 اًركذ ني امهعاونا لك ْنِب ىا ىثنأو ركذ ىل نيج ٍةئيفسلا ىف مقلم جونل ةمالع

 لك ىف هْيَديِب برضي ٌلعجف امبّريغو ٌريطلاو و عابسسلا حونل رشح للا ن نأ ٍةصقلا ىفو لوعفم بو ىنأو

 هةالواو اتجوز ىا َكهأو ةنيفسلا ىف امهلمحيف ىشنالا ىلع ىرسيلاو ركذلا ىلع ىمُيل !| هدي قتف عون

 01 ا الا ا اوم فلة ا قبس نما

 ليقؤ مب ًءاسنو لاجر ةتساوناك ّل زيق ©يقاْلاَدعم نما امون مانع امومه : ةثلث مهتاجوزو
 1 راهن داون اهم 2

 «رمو هرج للاريسج اي وأ حون لاو ءاسن مهّمصنو ٌلاجر مهّقصن َنونامث ةنيفسلا ىف
 625 2657 20 ولم 2

 ل ا ا لا

 نع ٍلْزْعَمْفَناَكَف ناعدك هموت ىَالَتَو مظعلاو عافترالا نيف زك عنمو زيف ي

 ممويْلامِصاَعلَلاَقْاَمْلا نم رد نص أو أممَبأَن

 + ©َنقمْلاَنِصَناَكك جوملا مهلاَحَو ىلاعت ّلاق موصعملا وبن هللا ٌروكْنَم رم نكل الإ هباذع لصنع
 اًراحبو اًراهن اًراصف ءامسلا نم َلّرِن ام َنوُك ُهٌثيرشف كنس َّعَبَت ىذلا كد ام ينبض ليف

 ون موق ِكالب زا مُر ىو أكمْلا ضقت ضْيِوَو تكسساف رطملا نع ىكسسا ُقِلقأاَمسلَو
 ©َنيوِلظلاوقلَل الب ادب َلْيِقَق لصوملا برقب ةريزجل ةرسها لك ةدسا تقولو
 حلا َكَدعوَّنإَو مهتاجنب نيَثدعو دقو َقِقَنم ن داعنك با َناِتَلََبَر و ىاَتَو ' َنيِرفكلا

 22 ودق و

 َنيجانلا قمم ىلاعت لك مهُلَدْعاو ُمُهُمَلْعَأ © نيكل 9 نأَو هيف فلخال ىذْلا

 خارق ىفو نيرفكلد ةاجئاو رياك هنن َوِلَصيَعُلَمَع هتاجنب يايا كلاوس ُهَّتِإ ٌكنيد لبا نموأ

 22 وعي َسلاَم ديدشتلاو بيفختلاب نمت نبال يضل نيلآو هزغ ريصقو لحفل عيسرسكب
 نم َكيدْوْعَاَف|َبَنَلاَق ملعَت ملام كيباوسب 6مم نك كنبا ٍءاجنا نم

 هاؤهجي مزمنإ>

 .مارلا هلاماو من عي صضعتح رك

 امائن



5 
 5 ا

5 

 ا ع

 وسجل جيشنا زل اذَهَج اكدر ١؟ هراي (01ردْوُه رو

 لنا ا ©َنيريَخْلا نو َنْكَق ِمحَرَبِو ىنم طرف ام درققنالاو مع يَإَلاَمَن
 ا عوكل 3 ِتوَتِم ةيحتبوا ةمالسب ولسا ةنينسلا

 وقم دود
 ران نم عفرلاب ْمُمَأَو نوتسؤملا مبو مهتيرذو مسوالوا

 جون ةصق ُةيمضتملا ٌتايألا هذب تاكلي زافكتا ووردت نب هايل مه َِ عي

 ةرولكنوقَسيت كاهل نحس دمحم اي كيوت كنع باغ ام رابخا يي

 قس دومحملا قالَ ع ٌحون ٌربص امك كيوق ئذاو غيلبتلا ىلع يضاف نارقلا

 نامل لوكب ااوسك ناا هك ال ناميادج حس ل موق ى ريترو فرط الفتاةناع عر الرا :

 وراء اهددب ركب خ لا رذتال برك كس نا فتاة فذ انج ورلد مب ل قر يكر شبس نا مقازبل سئلاو فس ال

 ردوا قانب قت يا قل اطم كس متي رام لع تارا لاى راق مكي د مروا ايلامرف لووك اعدرب كنلا فس ىلا هت للا وا

 نيت كساو فوم قرف وايبقيانرلدت رافس لوكس جب لج ساي ك فس ركن كالي كن ا تس ايكرفك ف # وكول ننتج د

 قادس ذلك ولك مق كانا تس لاي كس نلا لح بج دوا تمي اكح كنا لاعب هت بس ءانب قس ( فة ار ) ١
 مت بج وم تن رطل لسأرب محن ( بي رقنع ) ومب تنح رب مع مترك ابك ( ففظةقيتع عر وف ) س21 قا اكلم

 كن ومد عت .لوضوم ْنّم؟ اح آري ل كب اذه نك اوسر دول يجو مولحملمقبي رن ءلس وم قرط ردا كس لي ب تاجخ

 جدول ايد لبا ىلإب نس روترو يك آما رامجاكتمكالب ىنلا هك كل ابيب ؟ جس اندم لاند ب للبت كا دووددا جس لوتخم
 كودو رف ولاس دج نمت يشل ا زوج كيل اكمكنج حس لش( تاناديح) لكايد متن مت تم اء كل النفل رف
 بحي انجاي درك توكل وني دوا سودنرد ك ك.الفلاالتعر وف ذ# لاق تلا كي اصق  لوعفماك لمسحا (نسينسا)

 روس ل قس نا دوا اجؤي بهدا تاب لإ دوار ضب لاياداك عر وف ترضخ ف ثلا ذهب بار فرب فالةنلغ حرر ترذنح
 نلاهدروا» جس كي دم ذفان مك اكتسكالب هب تحس لش نكس. لاس ابوك ديول ىو كت“ لدلا» ملة ساردا« يل ل
 لا( ووالغكس ناا) رول ءايلركر اومركى ل دبج لك ويت ناار واوكن امك ثفاي«ماصءم اس فالخب هت ناعنكا ةنباكتاردل كدت ل

 اهكابكردا ستر ايد كن لاروادرمج هك ايكابك ايدل تنامي لوك تاس كس ناك نويمدآل يب وا نسل ناميادج قل
 ابل فلعل« لايوت كلا فضنروا كش درع افصن لش نا قوتاادعت لكك ولا ف داوم م قش
 رجتاسكس مروا يفك مل فدو (اهلس ره روا اهيبرجسم) ىانربشرو اج قانلج اك ا تس م انك قدلا«ةاهو راوي
 دك جس مكروروفلا ذي براري( ع سمك تدشنا )نار متركاج يب رغسو اتا يب تم نرهتروا اذلج اك شم لت ردع



 ١ هراب 13 دْوُه ةَرْوُس ممر مهو كيلالّج خف كل انَمَج
 حرونروا ل كىنر لت نايمرو ل لوجوم مت اهب لث ذمة تير وام لسكن ال7 قرد ءايك كالي كس لا

 راوسوجت اسس دامب كنب هس دايب سرب امتي لصاف تاق هود ابار و فاو[ تس ناعنك ب نيا ذلة

 قرف م لاب كج دج لوم نيل كاني ك زاهي ىلا لش كايد باد( ذس سأل هز شدتاس كس نورث كرا اجد

 هلا ساكس لاازبب لئىلاو ذاب ح باعك تلازج لكن آ ابكذ (ففت خلت ر لف) كل اهب حس ذم

 خس هوروا قوم لئاح ناايهرد ك نا خروم ليآ ( لي نسا)«ايار فذ ىلاقتدثلا < اع عن قو فرص سرفر

 لايادو ذس ني زج انج( كب ذج)- لك الك حدتد# لاير ولانيا داني زا مت ايكوم لاش لن لولاد

 روا ءايكوب لاش لبي ناوإي رددوا ورم ( لاي ادب لكك حس ناي زإ) وس ءاسرب حس ناس آوج كس ىلإي سا ةساوسايلركب زج

 ري دي كس تكالب كرف وق دوا ءايكدت ل ىلإي دوا يدرك نب سل اج انج« دركدنجاناسم إي( لوا ناحآ ا

 اكتكألب كل ورفاكروا < ذابهي كيا كه ريزج بر قدس ليم ( ىدوج) قل, زل كر ذايب ىددج 3 رواع ايكا يدركه آرد 7

 روا حس تس للاسر ناعنك ايار بر سر يما ابكرول اراكإ كبد خبسا ذليل حر فروا يك يديد مت

 تس لوكاح بس لروا بس لت لكل ب ل زا وعم وتم

 هور وأ اركان بباوج حس افرط ل كلا «جسالاه فاضنا هداي نحس بسدول الاد موو حس بس شي جس مرتب

 لاوس ان اك تاج كلما تس جر يشالب جس لات تس نيد لا سرت 7 222
 بأ ريخ روادجت اسكس لخن ل يع لب تءارق ل يارواءجس لات اجن كرف اكروا سف كوول ا جس بس نه:

 كنون(نآلست) رك هن تساوخرد ك تاب اجب وئازبا كوم حار فرط كن برميل ب تروص ا جس هت اسك

 تركت يدل مج لاوساكت ابنك يت تابدهروا جس شتم كتاب ل سقاس دي دشتروا فين

 سرس اايكش رع ( ذ__ةففتةكياعحر وف ) «ركدن لاش لن لوفد انوكووخ كس رك اوساك انتاج لب وكرت لترك نوم

 كريم يبآركاروا ليات الس لوركل اوس اكزجج ىلا لحس جت ليدل وم ان اجاني قريت حس تاب ىلا لن بد
 تقل حروفي اادم مب «ل قاجوم لاش لوراكلايذ ضال لح انرفد ردوا كح لي ارقد اعمر سم

 هودوادجت اسكس دالوا ىكنلا نب ل دختاس سرت لب قس رب لات امتب نلاروا ثيس ارادت سنك مالس اي نما رام

 مج روا كح نت ناءاس نا ايد موك نب لين متي ا تاس دابق كولو رواد رنا دخت اسكس تنكر لين نام
 لقشر لصق هس فايع[ وذ وج تايآ ب ء لين رفاكد وردا كي باع كن دردوكن لا حس فرط ىرامب لب تاغ
 مد ليي ح نآرق لوزنروا ل فس مقدج لين لير مت كل وزجج نا شن لن سرج كب يغفر ط قرابة ركس الإ
 ءايكربصذ_ةكففا قطة يلعر وف حررط لس وركربص ري ىلاسرا فيا كم دق قي ادوارد اري علم مال« مدق ىرعتنروا تس تن اجوك ا

 ده 2_-ق وتتم اهنازتم



 مساج 0 جسخف كلامج مم ١؟ هراي 09 هْوْه ةَرْوُس

 بلان ني نل هنا لوح نم, لعف َيجْأ  َنمآ دق ْنَم لإ كموق ْنِم َنِؤي نأ هَّأ جون ىلإ يح وأو : وَ
 .هموق ضعب ناميا مدع هيلا حوا ىا لاف.

 زج ىن كل ساه لظاد ىف فرتلكوج لابي رض امرك داو عداشم سس( لاعتلا سائتبا) سنت :لوَق
 ا

 < با اكل اوس لياذاضاي ءانظفحو اًنِم «ئأرمب : قوق

 هس دلال نوم منكوو لوم اضع اكس ضتروا لئءاسغأ كس لاعتدشا ليس ان: مدحسسس اياب كسي ني
 -جح_ هديقعاوي مك اريبجاومب تمباه نوم مل

 «هس ينل ل تدامدر# ةدي هللا طَسَب مك اريج انك ل تيوردوا ظفح انذيعأب مكسب ل اعاك :ناج

 .اًننّيَعاب اًسيلتم <. يرزق لاءالك اًننيغاب

 دج باوجاكل اوعي «ةيضام لاح ةياكح : نام

 نان قشل يح ان مولعمسس اج تركت الدب لابقتساروا لاعدج جس .فيصاكعرراضنم عمي مكس يلام كاي

 - قرب اج لاني لع ىا. هناي قسكالاععس دعب كس تيس درجت

 - كداب كثكم كنب قتل, تيا كت لاعاكى نا تذل سب باد اج

 ايكوم رشي حس بيك هس ب لوتفماك ن وملعتروا<س.لوضم ْنَم لث هيناي ْنَم ملعلا لوعفم ةلوصوم ْنَم : نوف
 -ج ترورض كت رادصو اس يماهفتتسا مك

 «< ا: بف عسب كبي ةلاسجج ساسي ان كل حب ب هيتأي < تياغاكّىَنَح نن « عنصلل ةياغ :ّنْْوَق
 -<ج تيان كك لفلا عنصا ورواه لظاوري هيطرش مت لوج سيسادتبا ىّنح

 ىك َكلفلا روك س لبق, ريمتكاهيف كج هراشا فرط كب اوج6-لاوم لا لي فاضا لاا« ةنيفسلا ىف : وق

 .ةهبش الف < لق“ ةنيفس كلف لج يب اج ثنؤمرك اهيف اكاد كل تار افرلط

 نااعنل يش + دي عقر فاسد تسكن رس ريض هنإ نس معرس هتاجنب ّىايا كلاؤس نإ : :قْلوَق

 قل ادرار قنا ترم ريم هس نير سضمر وب هس ل سس انه لاوس اراه قس جس لاوس ليث داب كح تايتنك

 تيل تو سي سسسرو ىف ى لا ُقيقحاا ملح ا احم زال ذاهس لا ءهس لاس لع لا تاب ناك

 كس لوم تيل دارم لبا ىقي د تم ون ىذا
 «( شجي مزمزووس سل
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 ك لمع,رصقنم /ذاضاك ترايغرلا هذال ريمضلاف ريغ بصنو لعف َلِيَع يم رسكب ةءارق ىفو : نوف
 ناعنك بس ةييسا اراك سب بل طم تفتك ا حلاص ٌريغروا < ررصم لَم لبي تءارق كروب اناني كبارا

 ايا, ل لسوسع لت تءارقليارداءجس لت ابن كرفاكرواجسرفاكو وك ئلحا«ج بس انمان ل كش افس كت ابنك
 ٌريغ اَلَمَع َلِمَع هّنإ كوي ترايعر اكو بوصنا سس بو كف سوم تفص كف وزكردصم َرْيَغ لي تروص لا ضي

 رايق اوكهحروص لب خح ماطعرسفمم تكس ر اصر لمدن ناعنك نيل كوم تار فرط ىكن برمي ُّنِإ لبي تدوص لا« حلاص
 نا كظعا ىسنا” يس ايكيا ر فه الك لع ا بسانمان لك رافس كت اين كنب رفاك بك فلتر فل ايك

 تس ل آم زال تبن كل فرط تفلت غر وأ سس لاا "نيلهاججلا نم وكت
 < تمارق كف انييدواجتاسك فكس لب, اسكس يرثت كن وؤ# ديدشتلاو فيفختلاب نلئسنالف : قوق

 وماي دعي كس نوفل ع لم تلاحر وا اهب دجتا سكس فيكن فروا نول مال ف لوقت اب روارماع نيب اروارمثكن بارو

 9جساعكر لاي وكم ي لي ناقروص ل وفوو لسروا فو فس هرمتباو شروروا« لي فنقو نجس اهكر إب

 لك ق خس قتئالسو نما رك بكة مالسسب جس انك ايوكق شو دك مالم دصقماكذاشا ىلا ةيحتبؤا ةَمالسب : لوف
 نو تسرد خل لود لابي عسي بلطمج_هراشا فرط كيتو مالسركبآة يحت وا اي درك راشا فرط

 الدرك ارُهفَتْمُنَس دوا تسدجو لك فوم ءادتبمجس تاسست 9 ا كَعَم نمم عفرلاب مماَو : قلْوِق

 ا ناد ل تكرم روا قالو اكن لحا«رورمب حس هو كف سوم فوطخمب لباس رجم

 ؟س لائسنسردانوم عقاد ادتباس موو كس« ورك وم لاوس و

 رض انج ءارتبم سيو كوم فوصومو ركام م ذل تفك ا كعم نمهرواه فوضم مم :(شإج

 ب ايكو راش فرط يي قت ى اك رك ذاضاككلعم نمهُ مالع

 ءادتبم ثنو موراشا ما كلت كج سيب لاومجس باو اكردقم لاول خلا ةنمضتملا تايألا هذه ىا : يوه
 ءاهملعت تنك ام ( ,كيلا اهيحون (7) , بيغلا ءابنا نم (1) «لج ركن لوتروا لإن للرب مت كا ككالاع

 لب « لو لاكي رمت هداك ايلا اشم اك هذه كسب لسا حاكب اوت جس اينو ركن قر ادت سس مهد كتي اعد كر ذبل
 -لائاض ارتعا ىلوكب اا ذيلاجس ايل راشا خذ مالعرسخ فرط كى ع فوزح ,تايزآلا يلا اشم اكل ا

 داو سوو سو اح

 2و فل
 :هرك الت اك فيات ةآي12 حر ون ترحل يي ني زرع رق

 دصقم نيا لج احرك ن ايي ولدقاو ىكبسج تن سب تاققاو ىكتداتدو دكه بس تنسي كم الكم نارغ مرا مكن آرق

 رطل يكس بوولسا ىارين انج لوم ىرورض لل كس رصقموج حس اتركن ايي وكتايزجج ى نلا ادق اورظنل يكس 'يك تو اظعد”
 سل سل



 مهجن ]جضفاتنلاج "2 ٠١ هراب 1 1 دْوُهةَْوُس
 (ىوراهويس ثارقلا صصق) -< ايل لوسركد لمص لاعب اكدقاو كس. اظففظةلةقغ رف تسرح # ني ء ن1,

 ىفياشيبب لت تدم ل وطء ا يسآ لا رفاطعاردرم كل اسرار كي ابيرقت ا ىلاتت نت فا ةقتلغ روف ترنن>
 ءاعدري كك مقربا يآركلا ؤيانركانهاساكل ا ديا تنكس فرط كم قب سد يسد تدلد لديح ماكرو ثني دوكم أ
 قرسود دعب ل لسألياري ديما كت يارب بآع لبي خاج لت لئاجو فاقوس ب سدرك اعمال دق قريجشلااي كسل

 دال نامي لولوو العكس وكول مب ركع د يسد تاكد كت يابو كى رسمتدحإب كس قرسد دوا

 بس وأذن ل رو ةروسوج كت ياك كراذ تلاع كن اخ اسكس ت .رعلا رشا ل سر ذك اي دصري لا بج

 وتاب كس موقي اك تت مز لي وطنا "رارف اَّلِإ ىناعد مهد زيملف«اراهنو اَلْيَل ىموق توعد ىنا بر"

 له باوج حلا ؛ 'نوبذك امب ىنرصنا بر" ل اءاعديبيانلإب ذ اكادظدرم لاعب هس سر كتشادم م ا صم

 قرتكاياءرفذ لاقتدثلا نث"خلا ْنَمآ ذَق ْنَماَلِإ كِموق ْنِم َنِمْي نلا هنأ جوبن ىلا ىجْوَو” لس لاعتشا
 م لوق نامي ناروا لب اكد ماكم قرا يآب 0 اياد ناميا ضل وكب كك الامن انال ننام اوك سن لي موق

 -لوهش ناي يي سدك

 كس قو لب ىلارككى رام يآ ىلا لن لاو تيب ا ذعاكن فوكس ىلاي ي مقل مت بارك رفرب تاب كرد
 اع وأ تررطح ليك تاي دورا عم نيرو لايعو لاك ب لبن لس لي ركر ايت قدا قاطعا م

 تح ف از كيسا ىف ل حس نيزك يك ذرات للم كاتبا ناافوط بج ري «ًلاني قش ام كس م

 لاستارواء بس احدت راوم لب قلن كك ل نايا دج كس سوك ناروا لايعد ىلا نسا حمد خ ليكي مكب قطففةلن اذ

 د لال كرا وج كيا كيل كوري واحدا وحكم ىرلبع ليتم ب. الشم لن قلخت يس لوروفاج نر تساي دورض

 لش اهي دوا تعض 0

 ىلركرظتأف رمسيس نا ذس نآر قل و لم لباب تناليصنتا كا ىتأيك نب كادوا كت خاس لقي
 مولخش اننا لل تدخر يفم ّلوكانوب هي ردك تالبيفتانلا تروا لاى ترتكب لساح تس تاليف ارك كس لاس

 ىرورشروا قتل ٠اي"* تاياور فاتخا رارخت كيش ىوايآن يؤم تّنضو شال ىتزئانكق تس قش لاكن نوم

 ك2 كاسل لاش كس لوز ناو

 :مكيى ناس قش
 روا م لك ل وشكر قل طم لس لامغا اذ ندناق ساروا لدم لوقءامد لك فقالت حر ترن ليضرغ

 لام قدا ربح ءهد مك ذسام قل كسكس مق حدا دك ا زم كراع نلوررمتم

 حببحبححيييبييببحبببب هزاع مرئوزإ و سس



 ١١ هراي حل ار دزه ةَروُس م منج 903ج يضف ككل نمَج
 قلع قس العب سيرسل 1ك كس تاي رورضركيدروا تحي ىلإي كاي درك رورش انج قام رولانا ثا ىأ فس دافك لك ئرورش

 رعوأ لوم رايحركن ب قشر ء لل رك ليج لمن تبي دك ءاركت ايش سا يس انو موسي ؟تناب لايك ع
 يح لمت ب نع قكروتظفل““ رونقا رافو انرصا ءاسج اذا ىقح"” ءاكل سومر وهطئاكتاءالع ٌلارتبا كن افوط

 ف تارطخ ض تبيع احا ابكر وت كواصحرتلب كس ناي ذء < احاجاهكروت وكروت ذي فود لإن تكد عز
 ل داولا نم اقم ل ماش كس دنتاك انا ةكنات مد [لك ع احاجاهكءرونت فورم ضبا ىل دارم ني ذ رس د
 رقاب تررضعتروا قت مربايعب نلسض تسرح اشم ني رم فل اس دارم د وادق لس وكر تناك اة ت وفل ابك ضب رق
 روت فور شوو العكس ناب سور لي لاي لبا تسيرج لإ ريض بس اهكرايظض وكل وق ىرخ 1 هريغو لءابع ناب

 تشرف وطول ذريتي لي قش كل دم قرخ تقي رك ان ىكئذ_ دم شرا راصد السدس تس نا ارداججس ل لاش وت

 هك تلظط اقع روف تررطح عروب لكس اس دوجوم حس مان ىا قب تر آبي ىددج « كرب ابي ىدوج قس نايك

 كح لج لسلس لاتسب وكت يا دب جس هب عرس كي نيصر آب هج قدس منيا هرمتج لن لات لم, قرع لسنا نو
 ايكتاباتت طاراراو وكم اقتم اكرهك قلب ترا زو دوج ومس اجاج هك ارا راوكصخ كيا كس ا بس قدوم اناكص> كيل
 جس لاراضت لوكل م لوئاور لوفود ناس

 : لود وجوممصخ ضن قل

 اهكرب روطالس تربت ن لن لإ دوج وم كبس اه ذلك قاري تاماقتم ضب جس دوكذن لي لاقي دات مد

 دتايك

 قر قريتي ىلإ ىقش لوا. دج« تسوء راوس ب قش تاج لذ كبح رو افا لةيلظ رافد ك جس سب قرف اقرا

 ترج قم اهي دوج سموا وج تشر روط لمكان دك هرج ايكف اوط اكدفلا تيب ترم تاس في مثلا تبيب بج

 -اهكرو زور زور ارم روطكس شاركت ناو مروا اكفنا ةلةيتت حر وف
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 مياة 01ج شف لنهج ارك ١؟ هراي (91) دوه ٌةَرْرَس

 ىدوُجبلشروا ّقالعاك نزلو



 ١١ هراي(11) ِدْوُهةَرْوُس كل مهد تزل جفا تسل المج

 :شكيي قش
 مم قايتواروا زله * لا ذوج رو زلوم نمت لايك لوم مولخمب شب فقر و قش تاياور تراب

 كح قس زاوددروا نلادتشور لع سا لزم يردوا قتل

 ان نإ يعول ةدئاز َنوْكلاَم مِودِحَو هللا اوُديعوَمِلَلاَقادوَ ةليبقلا نم مُهاَعكِوِلَعْل اننسزأ َو
 ام نإ ارح ديحوتلا ىلع هيَ ُكَأ اق هللا ىلع َنوبذاك ©ٌنورَْهصلِإ ناثرالا مكتدابع ىف من

 امجد اووف كرشلا نم ٌمكيراورِفْحَتَسا وَعِلَو وقالَ ىنقلخ قم العالى رج

 مك ردد مك ند هوعتُي دق اوناكو رطملا ٌماَمّتلا ِلِيرُي ةعاطلاب ِهّيَل
 ٌكِلوق ىلع نابربب ٍةَمِيبب انتمِجام ةوهياولاق نيكرشم ©َنيِمِرَجماَرلوَتَتاَلِو ٍدلولاو لاملاب مُكَيَوُق

 كغ ادن ام نإ 9َنيِيمْوَمي َكَنحْناَمَو كنونل ىل َكِوقنَعانتمإ قي َنحَآَمَو
 را رين ودها 5 نع ناَذِهَقَِلاَف ئِذبت تناف ابايا كسب كلبخف و صعب كباصا

 نزلت هنورطَت مكئانراو مها اْيَج ىكالَب يفاؤئاتخا قودي نفح ب
 ابزباقو ابدل ام ىل يصب لخلل ضرالا ىلع بدت ٍةمسن او ةدئاز نيام مير فرو لست

 طرِص كفن 0 ا

 يلي تأملت اوضرعُت ىا نيئاتلا ىدحا ئذح هيفَووكنَو لدعلاو , قححلا قيرط ىأ ويس
 انباذع اًييماءاَجاَمَل او ثيقد هاظيح إل عقر مككارشب نينو كَم اَقَدَمْدِعَم
 مر سب مهراثأ ىلا ةراشا ة16كّلتو ديدس هيلع اَدعَنَوممدجن تو ةرادب ٍةمحرب ةعماونماَنِْلاَوادوفيجَ

10 
 نم آل مي ُلسْراَوَصَعَو ملت تا اَوُدَحَج لاقف مهلاوح ١ تصو مثاهيلا اًوُرظناو ضرالا ىف اًوُحسَف ىا

 ُةلفسلا ىل اَوعَبَماَف ٌديحوتلاوبو هب او ُءاج ام لصا ىف ْمِكارِتْشال لسرلا َميمج ا

 عبو د قل امودو سانلا نم َهكاينَدلازهٌف ا اوعيتأَو ْمِهِئاسْوَر نم قحلل ضراعُم ٍدئاعُس هرينْعإَيَج لكم

 0 5 هللا ةمحر نم دَعَا ميم اودحج ور قئالخلا سؤر ىلع نعل

 درك دنب ىشلادأ دال ماقريت سابك سدو# اتت < لاعب َلادئاخ ك- نا بخاب قواع فس مت دوا 1

 بة 4 ناتبب يشاع رتب كل قب عسمدتا از ْنِم «لدوبتم ىلولارايضاوسك ا ءوركرارقاكريح لك ا( تن )

 لك ا ل ب ) ريحت حسم عوق كريس
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 مساج كلج حشف لكلانَبَج ١١ ١" هراب (11) دْوُه ُةَرْوُس

 متووورل روجر فرط كى ا هل ذك تعاطا يولي ىلاعم كل رش ح بريا كلك مقار ا؟ تل ليم اك
7 

 مهلر ذك دالواروا لاب لم تدق (دوجوم ) ىراببروا ءات ايكا يك روك راب تس نا( مكي لاح) يدك طع شاب ءادرو زوك

 ري 15 ذا للاي سراب قدوم سا ايد باوج ف لوكول نا ءورك تم قرير كرشمروا اكس كا فاضا اكتموق هي زنع

 كبل ةسال كاملا يدقرداكس لوب لل دددجم تيا تبع بكلتا كرد لير رض لولا

 وسارت انج سيك أل م ثبتت كال ل لودوبتشعس رام فاك إن تك ب لش سراب داب تروا لإن لب

 تلقا باج ( ذ_. القال ةفاع دوم )جس رك مت بود وبيت دجو ىلا« ايداجالؤاب وكن ضن تس كشك ارب

 بس« تب #دايبةدوا مل ومرازيب و سامير شكلا مترك ستار شومر واوك مروا لون اماني هاوكو كا يول

 بر قا ريموج حس دي دقلا قس ورب ار يعود تم تلبم قار ذ تش رج وا «ولركريب زن كت كاب كريم لكروت اس سرر كل

 هب لاروا كل اكس ادو شي وهن لب دحتاب كس ىلا لو لك ارك ايلا الاد كح رب ني رادعاج ىلوكء اراه ةروا <

 لشركه ايكا يكس جو ارك ري رولا صان( ىلوج) ةيصان لينا تاجا كا ناصقن عفن وكا زبر« بلا

 8 1 < ي تارك فاضناو نتن ع بواد ديس بسد ارم كت بس < انو لف كلل تءاشود قى ل جى

 لس رككشمول اكيئال م دق كرس دج قدامه ةسسد اردو كي ايم م هدايا ابيك سيرك د ماؤي وج قلوس ورك اور كور

 ساوجوكن ارواوك التلة اع دوم لس م نايك آب بازغارام# بجروا لاري زجر بدارم يقي , تلح زكر ليكي اكل

 راغآ كس نلاوراشاييءداع موقع يبدوا قد تاج بازع تنك ياوكن دوا ايلاجب حس تمر( ىئرصخ ) قب اسال نامئاري

 لوتي كبد نيسا ذس لونج ايكن ايبوكل ادحا كس نارجب ءوججد كراش [نارواو رتل ني ز ز موسع فرط( تابارغو)

 مانت سا ىك ىلا رفان لكل وسر كيا ذس ستاك كس سا لن سالك (لشؤو كلاب فان لك ولوسر ةجيسارول الشبت

 ردا «جس ديحةقدودوا ليث نس الوووكن بس رجو كفو كير لب سولوصا ناك نولوسر ماتم لكى فان كل ولوسر

 تعا نا وكول ى اين لا( راكرخآ ) ع سك ورتب كن موروارايجر جب سل ءاسؤر نيس قت

 دوم ءونس ايكر اكل اكبر ظبسا ف داع ونس ( كوب تناوب نلا) خساس كس ولبس ىزور كس تما روا ذب
 وتاني ناو ياو

 اف فتشت يي يك
 # لو تكصقلا لق فطعوكل اء ههوق ىلا اًحون فطعاك ا رما خلا انلَسْرَو اًنلَسََْو : : يلو

 -<- نايبفطعاك م هاخأ ي اًدوه : :يلوق

 -ج ليطت نك ايدركهراشا كرك مالر يشك نع ٌكلوقل ىا :َّنَلْوق



 17 هراب (11) دوه ُةَرْوُس وا مية اج ججفا لانج

 - انكتب لع ترييصم نوم نت ةركرصقا بل يش بم انركريدعاد ىلا( لات ٌءارتعا) لا رتعإ : اوم

 -< كه يرقءاب شع ءعوسب: :َقلْوَه

 دج لاكتقلاطم لع عقرمروار يمس رك ضعب ظفللكالاح« حجار فرط لك ضعب ظفاري مى اهاّيإ كوم

 دلو تس الري مم اهليا سد تس كت يار كديلا فاشع :(يإج
 2 ابك كلت اذباه كر اع ع رثءادتجْداَع كلي لع باوج كلاوملارفاشايي ءمهراثآ ىلإ ةراشا : (مْلوَف
 .ٍداع ل راثآلا كلت ىا < فوزي ججس راثآر تاكل اك سيب ل صاع اكب اوج خس اجانوب: اذه
 دنع عل ىرض شم الاو تك ردانع ,دينع : قوق

 جاوا دم لو بت

 و فت
 هس رك ب لئالد حناوروا نور يرش شحزمين كتلاسرو ريح ولم اسكس ناكر شو رافكرصاعم ك.ف ترضخ

 ترضخ لاهيب «لث عارف نايب تاعقاوو تالعاعم كس موق لا دجتاس كس نادت رس ايبن اب رولكس ننقل كا دعب

 رباب كت درف كيا دس موق ىا تلقيت دوم تر طحين مولتشسس ساس اياب ناب اكداع ماقول ايت دوم
 هك شات

 ب هس مان كح قت ناادوا بس ايار كذاك اظفافةقتت دوم ترض ذ# لاهل لعن لوقت آه رايك باك عروكر للا

 نلت« لإ روكذن تاحقاو كس موق ادواءايبنا تسرك تاكل ةلةلع حر وف تررطت ل تدوس للا جس موسوم تروس

 راع ناودوع لإ روعشروا تايح ار ذ لمي لد كس لكل ب دوجو ضرب اظنم كيا كس ىرظعوضروا ثرربت لكي

 كسر ليتر لوم

 ل مل اع دوب ل توقودو زروال وذ لي طيس! م وقير ايامرف وحب فرط داع موق لا تدثلاوك النفاخ دو

 وك وتروم كرب هديشا زدوخيسس وو كت, قو ثيوكركر لقى اووجواب كس ذو ىوقرواردابب نتا موق ركم زان

 -امت اهكرانب دوبتم نيا

 : ليت ب ىلوصا اذن كت روكد لك كافكا دوا

 نال قوكاوسكس اركي رواديح وف تسود لوا سكيب لمت ب ىلوصا نات لبن تاكد افي ا ذ_ لطفلة دوم تر

 ةلكس رفح كريري تاباكرجم مكي سود ج.ءارتفاروا نام هي دطلا انعحب تدابع قا وكدا ين لت سدابع

 قلي ضخوب_1 خب وسرورض متو ة:م ةل ماكسس لت مترك تنال اكسس لقت تاك ليلو كتاب ايي

 اهكرركف قووكدئزث وبا كل كس تحير يكد نت ساروا جارد ليي يتق يسير كيلو تاكد ريخإ كس رن لاذ



 مسج زلال ججخفا ل اثمَج ١ ١ هراي 0 1 هْوُهةَرْرُس
 1 الصا كراهتروا ةييسد توقد لب وولى أ يكت دور ضر 1[ بلاط كش لاتسو ردن هس نركب سلط تدرج اهب نس

 -اتركتشادرب تكا لي سك

 تتار نإ وت وكروا تو ظعو

 يب لط_ضواعم لوكا كت نيو تاكد اهيا تسلمت دك كل تأسس نابذ كءايغامانق اييرقلحلاب يد مك آرت

 لطول دباشب رع تاب« قتر لج وم توك ل اج ايلاضواعم اك غلو تا ركل سات مولي لاء

 فوم لادم رثاري نش أس تاي اك ولاو تي تجارب تحش

 .دخ كح كس هر آروا هو قاعم حس نا« لين لوم لايباتكرواروصقرج ملعب كرت ز شكك لاير فرب تايىرسمت
 ْ كس لا قلن ايند ىت كس 3 رالف اد كت ارخ آب كن كس ساس لن اجت لاي كس نلا باكو رك هغروا هدادا

 -كس ورم رباشم كت اكرب هما هس

 ايا ليك يدوب باو ا« وت زوم ل وردا ذود لد ل افكت ومب تتح ذ_# مق خلا كارتعا ل لوقن نإ

 ثيحج كاتيا د كاتس اهل جو كذس كل وج بيو قارب كل ودوجتشعس دارا لوالد قول دهس داك تس اتم مولعم

 : هالة اب لم كم قلك سين اكرام كاىاروا سيك ألي

 يك دككك ارواج اترك ارب ك ودوبتس دام ق.لكوج كس بادج اكتب لا كم هلي خللا هللا ىلع تلكو ت ْىَنِ
 تتاح مف اظس ريمكس يب لصاع اكبادج جايك آلي ثبت اتريد كس ءام لك سجن ذل يياكل تيس اترك
 كل لا لكك ثاكب لب ارم مترك بذل ف الش ريم كل بسر واولالب تال ودوبتم ةعيس ا دخت سروا ورك يس اور

 -< «ملاقتدلا اس درجبروا لكنا ريك

 أدبب مكاو ريو َنومكلاَم ودجر اوثيعأ ويَلاَق ائليط ةايبقلا ن نم مقاتل ندا 5
 كرشلا سووَرِفْعَسساَف اهب نونكست اًراَمُع مكلعج ايف هيمي معساو اهتسّهدأ مكيل يلخب ضل نم مكقاخ

 ا يل ا اوثجنإ ويد

 ِهيلاوعْدتَتمَتلَمْنلََناَو نانتوالا مانو يأمَديحتنآَمهَتَأ كنس زدص ىذلا اًدِهَلْبَق اذيس نوكت

 ةوبن : ب اكيامت نك ناي سيم لتناول بيرلا ىف مقوم 6(نيرم ٍديحوتلا

 ريدم يق كنتم قص َدْنإ ةئاذع ىل هللاَّنم ىنعنمي َنيضتَيْرمَف
 ٌقاَذِعْو وخلف رتع هوس هوشه الدنا ضف لعاَتاَهورَّدَف هراشالا هلماع لاح يوك اقوي

 0 2 خلاص لق برد ادن ابزقع اهي ايومثرقع نا ©

 زو



 ١ هراي (01) دْوُه ةَرْرُس م مهن تلال ج خف ككل انَمَج
 يالا عبرا مو ةَحماونمآَنْيِذلاَداَءيْطاَنيَحَب مك الباب اياكم هيف 9يودلمدذعو كِل نوكليش

 رثكالاوبو ّينمم ىلا هتفاضال ةانبابهتفو ابارخا يملا سكر ذيمزي يَزخّنم مب انيَجَن َواَنِمِؤمْحِب

 تكول ىلع نيكراب نم هايد قاوكض ا ةحيَصلااوملط َنيؤَلاَذَحَلَ» بداخل هرْيعْلا وَتلاَع كين

 قالا حباذ ىف اه اوعي اوكومَل مهناك ىا فوذحم اهئساوةففخس نكن َنيتْيَم
 .ةليبقلاو يحلا ىنغم ىلع هكرتو ٍفرصلاب هوومتْلا لعبا مهر اور اوْومَت

 قرم انك لا ءاججتكركانب لونسروك فد لةلع اناص لاعب ىلادناخ نلا لاي كسوؤمت ف مروا : هلي

 ءارتبا قيل راهبتؤتايكا دي وكم قذ_ سا سوم لوكاراهنتاوسكس ساو ركر ارق اكديحون كا( ني ارك دن شا مق

 لي لا متاكامايانبورتشاب ( اكن زو كم كتم اياسب لي ناي زوكم تفس ىاروا كدكاديب حى ذم دة ا دادس داهبنن كس ثا

 ارم كيش ورك روجر فرط لا هير ذ كس تعط رج دوا حس كرش وركب سلط ىلاعم حس للا مكب وركر يتلا توك
 ايد باوج فس وكول نا الاو ذل وق اك ساس جركل اوسحس اوجد وا ع بيرق كس مرابتفاب حقول ب ابد

 رار ا0لا/) ةلورسا ف كنس 2 دنا: سراب تي 781 ته راما

 مفرط ريح نسج ؟هح 2ك (رادجاو) ءابآ سام دن كن لنوم كسور تس ذكى دنب كن وتركم ايك سن:

 تايراذ مايكرو كس مقرين ابك ( ف ةنطتةلةءراص) سددت نار لون لش لاو سل سد تاكو

 ار فات ىلا ل ركا وق ذاون حس تدبت تضر ياك فس ساروا لومي او تفرط كب ذ يسارا كيك وب

 اوم سدرك فاضا لي وراخ( نم« تارك اقري هس ركرتكتاب لاق كيج نو باعك لاكش لود

 لج سب نين ز ىكدطلاود ذوو اء هراشا ما لئاعاك اج لاح (ةيآ) < لانك دابةثوا كدشلاوب مدقنلاددرب
 بازعرلج ت بم يمت ايدركك الب وكلا ف مترك ءاناكل تمدجتاب حس هدارا كس نس ركك الب ( ل ) ل وك ئادوا سري
 لور ابكذس ناسيا نكست جوك ا

 ناد ساكن ا فس مترو جمل تو ا د م

 دو كفو« تاس ةقفكس مروا لش تروص كفو: بر عمدجتاسكسهرسكلس- مي (فئس وز ايلاجب سس لاوس ك

 هس امج كاك وم انروا بلا غروا ىوقىتو برارت ًاييقي ء جس لاوق ار ثكا يروا حسبو كت اضا بنج لكى:

 هنت (ناك) كح تاكد إب[ م لور نيس دواي والت را كك هرهس ذب تان لو هدرم ل لورحك نسا هدا اهوبدآ

 بتداكعي كك نويروشكو نءايكرفلاكب ريا ذس لويدوما ومر وك 1 هناك ىاج فوذكم اكل ارواج
 تس هازشج معد

 مجمع



 ش0 جشف كل انَمَج " ١ هراي (11) هْوُهةَرْرَس
 ا ا ا يح فرن (رومث)

 ت ,رطتي بوش فرط مك يا :ةركشت قوق

 -2 كك هييركاب لوس فرط ىكاروااهق حس مدقىا قلت قفل ليات راص

 وكف متن 2ك رص تء للشر معتسا كجسهراشا م ىلا اهب تونكست اًرمُعْمكَلَعَج : لو
 ياسا يانيو ريشا وك كح لوب قش لا تو لاجل تس ٌرمعي رمسع ف تارطت تروا انبالاو نس ركوب اوك ما
 ل نويودتاز ت 2س له تر روص

 ثوم فرط وضم وقيس. آو م اناكنلا ل ريجب ناآر قل حس ل ءايبن ارب اشم فتة ةيع حلا ٠ قوق

0 

 وك

 -< ريشا ق هذه ل ئاع ل كادوا لاععس ٌةقان يآ نش لاح 77 :َيِلوَق
 تاكل يك اقام نر كك الب كشنوا كبس انقروتمي بر عان اك يب اًرْفَغ( ض» ءاهورَفَعَف قوق
 قناتك 2 ثار يب

 مابج فراك ساكوم في قب ٍظلمويو كى فرط ْذإب ج تااضا موي ةفاضال ًءانب : لوف
 دب فكتب كل تع فاضم فرط ذإ موي: باتي كل صاع ءانب سيلا فاضم ةاج.اتم ففاضم فرط مب“

 -تايكري ف
 2 قه سد

 جدو

 رمان بنك 11 [راص تترعح
 هه آل ع لوقروسون كم يركن آرقركذ اكووشروا له تكس ووش ا 2س: اديب ل مقل افظل ت اص ترطح

 كلل اراص حرر غخ باث ءالع سمشلا «هقاحلا «رمقلا ءمجنلا ءتلّضف «لمن «رجح ءدوه ءفارعا
 نب ديبعن ب ٌراص جايك ايبحررط لسا بسن اك يآ قوخب ماما ثمي دع ظذاح روبن تس ًةرظنفلأكل ثمان بن
 كم وقس اك جس اجاج ابك أس ساو دق ساكس اتوب مولع امان بسن اومن مروا نب ديب ني ان نب فس

 مكي اتد» تباغ لاقت اب ب تس لوتاور مانق ل احر جمس انتاج لبي عر دفن ماسركاج لبي اسمان بنر م سدوم لئادج
 دا لس تلآلب لك ( ففاتتتتحع روم موق ) وا داع دج بس موقوو عدوا جس ناش ليا كى ماقا ىاس قكرو مق

 البي ءافداع لستر وا ء تن تك جز ربت سكسات دوج تررنعح>



 ١ هراب (1 1 دوم ةَرْوُس مرد سمج ج شفا ةزلانمَج

 :لايتس كرو
 ارول يس ناديمدج كت رقى داو نايمرو كس ماشروا ايت ل سرج إي دابآ يكن امك نس لس ب قل س

 ددجوم لك خرآتئارزتكرواراخ آل لوتس كرو روبشنتس مانك انا نر لك اء افق تنكس اتاك قلع
 لل ناكم تيرا كيل هوك نس نايباكن!ء جس اهكيد تس لوم[ اوكا فس نال لا كرم ضني شام ىلا دا لين

 رول دواس اح ذب تبع كيأجتاسس ىل وتل اروا ل سرك رعت ل سا ل البكى بح قتاشوج سوم لشد
 بس ايكاانم كش اك اهي ناكم

 ماش ضن «ماشلا َنَِدَرَو ْنَم قيرط ىف ةيدابرمهراثآو ةيقابرمهمم ٌرَوءبجاتماكى دوس ررومروهشاكب رع
 (قوراهؤيس نازفلا صيفق) -لث قس ذب تارزنكو ريسوبر وا نااشن سوه كس نا لي هاد كى اهتساج وذات تس

 هس دامه كايكدبلاطم حس نااروا كبي ذلك كف ةلاع عراص ىن نيس انعام كس دوم موقور بت نسا ىف دوم
 يار وكنا نس .فةلفت راص« لإن ةكك ال نامي ايوا دابة قمل كت افص ىمادوا كما قا كيا تسذاهبب لا فاس

 بسروااكياجآ[ب ا ذعرب متل اطمس دفنا ةداعوت الن ناميا كرب رواايدركرج الخ فس ىلاختفا دكا زج اهتم اداههتتك
 كداب يدار بط حسملاكت ردا زج ولطم كنا هس لات هللا« آن ذاب تدض ب هدرا ةاج ةيسدركك أب

 م فيلتك قنا لامك ايدكس لاقتشا«ٌلوعد آرب حابب قثوا قلمك فاصوا س:؛ عسا ك نادم قثن انج

 0 ا اي

 كس لصيف ناك ادغجس كى بي بلط قراهرقق اي وعجيدك لاسر ف رحل وكول مانت ذلة عر اص ترنح
 3 زيكا ترجو ثا لارج دكا فس م قءاك ورواج كس مقا روب ند كيارول اكوا سا ندد كيلو درقم دايك ىلإ

 راك راند لعلك فوكو نب سكس لوصا ووركررقض انجب ع رزذاب سس يبي را اوك اركي كد لاوبق نامي ركب

 كس او قراب لسا تل فو # روخم حر الص كس فذ كك كاب وكما لن لب ةروا كنتو لا تاب يبد ادت 1

 م اتاك تفس تدوترادلا» لتسأو ناسك يا ركم لاذ جتا ب قواك ىل وم ليئتسمج كى كم لس تاهنتس ستق

 كح اساس دا دقوكى لل تروصبوخ يا سو زينت رواد كياروا نح اسكس عرس ضي اواووخامت ايكحشب قدص

 عردص»روا فلاس نب را دقرخ ةدرك يركب ىويب وكن لا مليت كلي قرارت وق نيدركك الب وك قان لافود هور اك يك
 كس ذساج هاكات بحب .قانروا كس لبنا يجر كي صيت ل تار هول يك يلركطس دواء وج هدامآ كس كس ماكل

 -ايكءدعواكدد كف نويضد ارث رورو ركل مو 3, قى

 هه نشجي مزمزإ>



 مهجة جشف لنهج اهلل ١7 هراي (11 دوه ةَرْوُس
 4 كادوا سدرك ئاوإكل ايعو لاك نااددا ٌعراصري نوم تاركا يكف لع سس لب آرواءالا ركل بكت ندليضرغ

 تهل مرات ماكي دك ليد الو نير لامك يمل يلوا

 نابجوا هيلا نابل قو طبة لزرارج طرقا الاهلي لع علا
 راظنااكب ا عك اد بااهقرشي دنا ككل اكل اومب قتورخ آيا رفر كوب بط اؤؤكم دق جتا سكس لوضفاو ترحل لوب عرالطا ك

 فس[ دعي رولي دركك الب كبروا ءايآب ا ذعاكك ذكروا كتي كلي ردا «كعسس در كك الب وكم قدعب كس ند نتج ورك

 ايكو لتساكت ربع تر اتوكل وفاهنا لس

 زور دي السوم عر ورش حس لا تاءالع كس [ب اا ذعر ي دوش ترف ىلاحملا رودي يا ول اديس

 عرس سرج كح بس زور سرسوددوا تس اتركاوم لبي تلاح لارذتبا كف وخمس عك ةي ورز حررط لا هرج د بس ا

 : دعب لس ل افق رواسب اكتشموو فوقي كس وم هايس سرج كس بس نلا ناد رستروا ءاهق جردارسوداكف وخيال يوك

 -< اناجهد لاب بيداكى توم

 تاتي ف ادضوك وناهلسمراكوريب كس ناروا نقتات عراص فرط ىرسو رولا وم: لاذان باع يدوم افرك

 م ولحس امم مولعمس لبيصنى رول روكرب ( ورا, ونيس ن رقلا صحت ريشا ) ءاهكر وفك حس بااذذع ساكن ادد ايلا ل

 وكنا ايلزبقثث'"ةفجر لا مسهتذ خاف” جيآيب قاخت لس نا لي فارع روم كيوتو ك البد هب رذكذاو آت ضو
  ةلزلز حي كج اتكسوم« نتن لوك مب سرك ا هك فس قطر قماح ايبا ذع اكل ذرب ناك جان مولحمسس ىلا فس لذلذ
 لوم كس يس دركك الب يل د لس ذاو آت ترم واد

 مكيلع ٌةلَسْلاَقَر دصم السالف هذعب بوقعيو ناحساب ىل فبل مْيهبإ نلت اَجدَقلو

 يف رمضا َنَجْوأَ مدرك ينم رين لحالة ًانَيَلُق ىوشم هزيل اَجنََتبلاَص
 مو ةءاس ميباربا ىل ُّثارْمَو مهكيبشل هو موكل تلا نعال نوح ةَفيمُمِو هنن
 نأ ىلا شيعت هدلو 9َبوُعحيَقعت] دعب 2 اَهوَسَبَق مهلك الهب اًراشبتسا َتْلِحَصَف مهئدخت

 مست ىل روج 52 ٍةفاضالا ءاي نم لكم ثلالاو ييظعرسا دمع اعدك قطف يتلق هارت
 هه وم و52 <

 نماذ ْىِفاَم هيف ُلماعلاو احلا ىلع هّيصنو ٌةنس َنورشعو ةئام .ل اكْيَشَقعِباَدَهو نس نوعستو

 زلت طوول تحي .تردق هللارمان منيع اق نيسرهل دلو دلوُي نأ 9ع عاْئَتلاَّرْهَّن] راشالا

 ثوخلا وَتلاَمْيِهَنَعَبَصداَتَلَ ميرك يي رمح ًةْيِجْ و] ميباربا بيب يللا اي

 ٍةانالا زينك مَيلَحَل م يِهاب] نه ٍطوْلموَ ناش قر انَلسُر لداجي 512 ذخا دنولاب افَبْلاَِثََجَو

 اتئام اهيف يرق نوكلبشفا لاق الاؤناق نوم ةئامتالن اهيف ةيرق نوكلبتا ميللاقف حار ِهقْييمماَوأ
 هشه زق سس



 ١7 هراب 01 1ر دوق ٌةَرْوَس ما مفي ت0 آل ج شف كلامج

 اًنسؤم ٌرشع ةعبرا اهيف ٌةيرق نوكلهتفا لاق ءاَاَوُلاق اًنمؤم نوعبرا اهيف ٌةيرق 0 لاقل اًولاق بسؤم
 املف خلا اهي ئتب ملعا نحن د اولاق اًطول اهي َّنإ َلاَكاَلاولاق ٌدحاو ّنمؤم اهيف ناك ْنإ ْمُتيَأرفا لاق الولاق
 ٌْذَعَمِهبت باعها مهكالهب كيم رماح هنأ لادجلا 5530 3 مهتلتاجُم لاطا

 ناسخ مهّنال اردسع اًكيوَمِهَداَصَو مهيبيسب نزح مه قياصْولَنلَسر تواَجاَكَلو 6و رمريَع

 مهب اَوُمِلَع امل ُهموَقْوَإَجَو ةيدش سيصل لاَقَو هنوق مهيلع تاخف ايضا ةروص ىف ووبجولأ

 طول لاق رابدالا ىف لاجرلا ُنايتا ىب نايل نولي اناَك مهئيجم نبق ٌلْبقنِصَوْوَيإ نوعرسي نوصي
 ىفايضا فص ىنوحضفت ِنْوُرَختاَلَو هلت تاور نف نق نبوجؤزتف قة ُ َقبولَرموَتيْلاَق
 ةجاح قَحْنِم َكيلَبَقاَنَلاَم َتَمِلَعْرَقَلاولاَق ركنملا نع ئبسيو بورعملاب ماي ©ةّيِشَتايكَسْمْل

 ةريشع ويرش نأمل َقوَوأ ةفاطةَوقَمُحِبَ َنَولَلَف اجرنا نابتا ْنِب هذي ةكيراَمردَدقَ
 وسب َكيلاَوْاِصَيَنَل كيلر طونياولاَ كلذ ٌةكنلملا تأر املف ملكب ٌتشطبل ىن

 3 كتارماالإ مهب ُلِزنَي ام ٌميظع ىرَي المل دحأ لحم كتم َتيَسياَلَو ليلا : ٍةفئاط 0

 اهبرسُت الف ىا ٍلِبالا نم ًءانثتسا بصنلاب و ءارق ىفو ٍدحا نم لدب عفرلاب
 فياض اًماَييصَمدَت

 يبقو نع مملأسو اهلتقف ٌرجح اه ءاجف هاموقاَو ٌتلاقف ثتفتلاو تجرخ ٌليقو اهب ُحُرْخَي مل هنا ليقف

 نما ءاجاَملف مرتب حبلا يل اوئاق كلذ نم لجع اديرأ لاقت حْبضلمُهَدِعومَّنإ اوُناقف مك الس
 2202 سو 2

 0-0 نااار ىلا نوح اسفر دانا مبارفى ملتح مهك الباب
 0 ١

 نم

 0 د ةكم لبا ىأ نيم َّنِ مهذالبوا ةراجحلا قت اهل ٌفرظ قة اهس ىلرث

 عرتال 4ي لاس 3ر77 لب قالرعب هس لارا نلت سب حفل لارا ةح راد : م

 بج كس أرحب اوم انه مارب كى رذك رد (هدايز) كيو رمال يما لس ميئاربا < ددص" اًمالس و مالس

 لي ىلو غيسسا سس فرط نااؤت ب ركدنأ نمر كت ايك وى باوك ا زف نسب ابار طك ف اهكديتإب ك نارك اكيد

 متقارباددا رك ك البوك امركم بايك هيك فرط طول موق يظن وركب فوخابك ف لوتشرف هيك وصف وخ ف # ميئاربا

 لاذ متم ليزي سن رك تير اثب( كت اجن) ى( طولروا) تلالب كم وق هوقو لوم لك تصرخ نا داس دينك
 2س لكيت ءكهتكيدوكلا كوول تكسر هدنز هوددا قد كرنك ب ون كيك لاعب ل لارا قتال

 دالواهريمايك باد الدب حس تفااضاءاي فلاك(ىلتلشو) دواهساناجالوب تفوهس مم ادج سلكي قت قريع



 معية 05ج جيشنا ولازم كيل ١7 هراي(011)دّوه ٌةَرْوَس

 لك دج لام احخيش) < لاس ركنا ل تذوب كب موش ريجددا لوت ذب ىو كاس 99 ل لكالاع؟الد#

 هومدالواكس قوي روادنواغ ذوب دك < تاببجب قايأنيقي نى ٌريسيشا قاب لئاعاكى ارواج بوصن سس بو

 ولاو لسارعل كس مقارب اء لركب جت لؤتكرب يدا غيساروا تضر كادوا تددف ل هثلاةنايكابك فس لوتشرف
 طدلم وقود كر وف لكس رابسج وك ادداءايكوت تت فون اك فاقت مقارب بج هس يكلم قه: كبس
 مرت لاو ةركربصتسمب لاو ةسدكل فتسبب مارب يقي هللا هن نبك حس لاوتشر فس دام ( نت ) تس مت لئلا عمك
 ومنا لب سكس ودركك الب وكن ولاو قسوم متابكت سنا ذ- (ظةةت مياربإ). تح لا وكتب ( فرط كشلا) لد
 لاب نو دوجوم ل ؤضوسود لم لتس هدركك الب لق كوكا ابك رمي ١ لي ايد باوج خذ لوتشرف لإن دوج وم زم

 هك داء جوكق كيل مايك اهكرجي) ستأيد باوج رز دوجوم نؤمن اي لت لتس ددرك دارك قوما مايك ابك (ربب)
 وح وع بس نم انرلهاجوكق كما ميكا بكن( فت ةظتتت مت اربارمإ ٠١ لا د باوتج ؟ لا دوجوم نك ؤسدووج لش ل
 يد باج ف لوتشرف« لإ تطالع طول ل قتلا ابك ذات مابا( رج: لاك ايد باوج وم نلؤم كيا لي

 سالت مقارب #اءاهك ف لوقشيف وكرم لب وطاسابكن يعدد كس نا بج« لبن قس ونجح مولعم برو ليم

 بج رواء جس الاو لس رورضب ا زعالاو كل ثري نادوا تس اك كبرت كا كح تكألب كلا ود زوج وكرار ثكب

 مو ل ملحا كل نع ذل لد ىك لد دوا 2 نس بو كنا ف كني لاي ٍِس نإ ك- فلقة طول #داتتسرف دام

 قاب نداك 14ج ارا ءايكيؤيرما سماق لش سراب كس نلا تجب كل كح للشك وناربم تروصبوخ

 ونامت نا )وردا ةس أ اب ك ظفلفةقفقت طول + ة ذود فاو مل كدي آى وفاهم كم وق بنج « جس ناداكت بيبعم

 قريع امكن فففةلةياع اول, قتل ناوى نتجت سكس نودع ( ىراكرب )«وردا كت التل ب نون راكدب لبي ( حسد آ
 للاب ك1 لذ امهم ريع هر ؤ تدشلا لو وز ابك ابي ورك ان حس نا لاشي كرم ل دالاس مق
 يلوم متكايد باوج فس لوهنا كس هدعس تاباىرب دوا كم تاك تراب لج ؟ سى د آلحب كيا ل مئايك ورك ئاوسر
 لول ء لموت قي م فاو ىل وم متع سس لا ليث تنس اج دج مروا سس لا تمجاح لالا لوي قدام نلوم نسج

 ول اجركم قريمدج احذلي اراريساك ليي رونقا ىلع اي ىلوم تفاط ىف كد باقتماراهبنت ع حبك ناك ابك دفة

 ل ا د كل ل وتشرف بج ءاحركلباقما داهمت

 انج دان قرأ عو/ كس لما 5 رقع د تارك ركل ههتاسوك ولا ورحل نيس اول 2ع 85 ليالرم لاي تت

 < لدب حدحا كاس قر كوي قرت اوس« الاد ذب لذا نادت هكر شوكي زعمت اددرلا 2

 الا يي تو قيس كك لانج توجت اس نياوك اق سمبو كانا حس لها جس بصل يب تءارق كيرا
 قوتي ةس لاددا لق لوك وك حس ايكا اهكروا كس لس شتوارعت باوك دي ىب اظافتاظةع طال لايك بك كني اكن ادج



 ١١ هراب 01 دّوُه ةَرْوُس اهغل مهجة لج شف لانج
 وتشرف ن_نفلةيات اول( تيرطح ) يدرك لس ارو كلر وك ارتب ليا جاني «مدق ريم تس ب اهكروا احكي رك مفرط

 اس لا لايك رعخ_ نفت ةلقع طول ب توك عتتسكالب كنا هك يات: فس وهنا ايكمولخم تفو اك تلك لب لكنا

 رمزوك ويتم ك نا ذ# م اين [مكتارامجاكتكالب ىلا بحب جس لاكبر تلك اباجايكال ايد بادج قل ومات اج دلج
 نوبتسم نلا فس مكروأ هلا ذرب نا زركث يلب رول اياحنا فرط كي واوكن ويتم نا ذ_نقةل اع لك جك تددوص لي اي دركي ذو

 وك اهقاوجاصكأم ناك نمار سا نتي تل هدز ناشن حس فرط برر توج ساس رك لش دب كي سك

 رود حس لكل با نم وم الن لايتس لكنا ايري هوروا تس فرظاك ةموسم «كبر دنع امتاناجايكك الب هل د ذك لا
 -(اهتاتومد ذك لابو ةساج ةس [ماش) ل

 لايك م قب اد جاك ا ارتعا لا ليث كارد صم اك فوزي انملس اًمالسكجوراشا ل لا دقه :َقْلوَق

 انمّلس لب ع لغم ًامالس لاوب مولعم ير تدفاضا لاءاتركاوم سيور فم وقم لكالام جس .لوقماك ١ولاق ءاًمالسم

 ' ده لم كل

 ته فذكر كل ارمكيلعر وا ءادتبم غالس كاي درك اشارك اء ف وذم كيلعفس مالعرسخم يكيلع قوق

 < لائعسروانوم خل اوءادتنم اكوركرواههرلك ةالس اوي
 رش يايكدم تسردانوم حلاوءادتبماكم السا زبر يظع ٌمالسم ىا قرم وتم مالس كسي لص :(ييوجج

 ايكوم مت ارت اكذ_وم در فشل وقم كل ابين جس حس ليل باناذ فَ
 لابي حس ىرشب «لإ تلى رشب كى ا كاس اتوجريرشبرج لكوج شاكر كش خربت كش خ ئرضب : قلو
 “خلا قحساب اهانرشبف” هرنت آر جس دارم قرش ون كبس وقنا قثم نتا باردا ناو ظللت ميت ارب ترط>
 كم قر اكدب كاوا تاجن كور يغو طول تر ضعت م ا ةتومدارم ربو خم اع سرب لس للانحا كيدوا هس ايكك ايي حس
 لونك هارم قشر ةىبي نس مالعرسخمب كوم لاش ور خ كتل
 ؟ج جيايك كا يلعف لعب ذ# لوتش فروا يكل اوس ار يسسا مج لعب باج ذ#.ةنفاكت تارا ترنخ اوي
 م السم المس باو ع لوصا قبب اكت دير شك لح ا نج_ اج نورتي حس مالسوك ساو كس مالسس كب لسا اك ينيج
 ملم للحاج توم تاس يلف لم ميما لمت حاج ايك اتا رسمسا لج لي باوج بجي هك كوم نتا ب بحب تس

 هس اتركتلالوري تاشرواماودريمسا

 -ج قرمح تم زاكي درك راش كح مهركنأ ريم هركن ءمهركنا : نو



 مشجرة آل ج شفا زل اكََج ا 17 هرابعل ور دوه ةَرَوَس

 إد لرب حفلاوت فاش ءاياتت ليو اير لص هاني ::ّلوَف
 رطل ب وا داهتيرك ظل ارك بجسم لالي ع تل كبك ارواح فن اتس مالكي خلاهللا ةمحر : نوف
 ته ترب روا تضر

 بادجاك امل لاهي دوا عرراضم كنان تا بادجاكء امل كس باج كرد لاوس اي اًنلِداَجُي َدَحَأ : لوف
 جزاهم دج رك« باوجاك امل قتدروا سفوح نا ٌدحَأ لابي كيسي باد ساب دوم عن اورد اضم اذل د اجب
 وم عقاو باوج ىذا ٌةقيقح كس يرتب ر كت اجوبب لو اّمَ ْمَل ب عرراضمكروط ل باب جس انكسوم عل او باوجاك مَ
 تانج فرظاكى ف« نايل نا. فوزحن اش انفل لاه س ليت ييحالص كنب فرظ ل م م قاف ل كد ناش قوق

 1 - سامو

 دهس فوز ب اوجاك ْوَل لع سهداشا لش لا مكب ٌتشطبل قوق

 < انهم راقمل دب لش بج ومرت ماكر اسالك سا خلا لدب عفرلاب ::مإوَف
 ت ٌدَحَأ للا ٌدحا كنه ءاثشتاعس لهالا ّنِم ءكتأرماَّلإْي لهالا نم ءاندتسا : نو
 -<س لابي لبالاح اكس [مذالاني د مكاكتافتلاوكقأ رها ل نيس رار الا
 هوم لدب حس دحا كيد زن سرك ءارواورمتولارواس تمءارق كروب# يي دخضتاس كس بصف « كنار ما الإ : يو

 لا اًعيمج كلهاب رسا ىلاءاكم نس حس «كلهاب رساف«هتارفإ لي تروص تا رق لبي« رف م سجد

 - لو لاش قد يبتولا لي نا« ايكراكلا نس تعامتب كيااكتءارقىك عثر ءاهب رس الف كت أر ما

 (ىناكوش ريدقلا حتف)

 اثم و من
 معا

 اطول تررطت صح كيا اكستق لس ناو اة ليت طول ترحل صا روي ءررشبلابميها ربإ انّلُسُر ْث َءاج ْذَقَلَو

 ترضح ني اك فا لياغ طول تررطت لإن نب كس ناراب لحب ةيسا ثم ودازردارب كس اتلزةققت مقربا ترن النزلة

 ترطحروا فس نوما كس ىكا قوم لب شوف آلم يتاربا ترضخ تيت كن ادد هت ار ذك اسيز ك- كتلة مارب

 ني نقر لك كفالات ميتا ربا تارطح وفود يي كنف دمت كت وبن لك فا ةلخقت مت اربا ترضخ ليي سس بس نس هدام
 د دقت اس تارت وفور قل ير فسكسرصم جس راجت اسس شيبمب لك

 مابا ترطحريج قع او لي قرش ب زج (5680630) تيم ريك قل اكنظفات طول ترطح
 جيت تشر فافرط كن اون ايك ايلركل صيف اكتدكألب لكم دق لك فيقع طول تسر ط> بج كت متعب نيس طياز



 ١١ هراب نى ار دوك ةَرْرُس لا مهجة جهسشفاكزكلنَمَج
 دواهسرهل اي ك- اكتفااةةيلت ميئاربا تررطح لي تسار و: ةساج فرط لك كيال طول تررطح عش رفب 2

 -ىدتداثب ل نب سن
 فئات ميتاربا ترحل و تس كم السوكيسآم "م ءاًمالَس ٌكِيَلع انمّلس ىا «خلا مالس لاق اًمالس اولاق

 ىلامناروا ل تش فير لك ساي هيجي لعب يس و لادا ففتح مكتبا تر ايو باد اكم المسك نلا تس ديب طرت

 تح مكر وا ايكم التناك _.اهكدس نا تر وفك ساكت زادف نلامجسعذب كوب لطفل يارب ترن: إن 2 1 لش

 حس ساوكميئارب امه لاطجتاب فرط كف اهك فس لوبا ذو واب كس ف و: نحس اساناحكر كس ومر ضامي شوك و نب اك
 مكس: تكييروا كس دججل تب دنا ىلا تشرف لوم سآت هداراطلن كلل س نامت و مولعم كنار دك او شيد
 هطول وقال لو كك عيت ليكم اكروا كيا و والعكس يسد تراشب كدت رفوكي آمن يدرك ر ووو يدنا لو تشم رف سينام ام

 هج ايكلك آيل وا يدب سفرك ى روف كو لوا هر اسم ترضع, حور نيرون راسي وراس ترظط لي دركل اذان با ذع
 دابق لا مهي كي بس لع تدق كدطلا ايد باو فس لوتشرف لين نس ذوب قر وش هس رضي دولا كوع دالوا ك اياب
 دج لاو عرصخاكملاتطلاببواكس سكول باوك

 اكن نلت تشم رف نهتاك جس لوقاك ابع نب طا دبع تسرح يب فكل اوقا سي ا يكد ادعت كن وتشرف نا
 بالابي قة اج ايل نلا تسردوكل ايخ ساركا لؤ تش رفاق ايكوم مولعم ىت لبي دك كفيلةلت ميت اربا تعج كس لايخ
 تت امك ين امك تش رفا مول تسب يالبج سال لوك ناك تنس اسكس نار دك اكواد لاوس

 :قرجت و خا ك كس ظالم السلا |ريلكو راس تر طح

 ترطب جو كالا« لانس كرو خ كس ذاك راس تبرطط> اهب كانت مت ربا ترطت ل#_ نوقف
 دعي نال هرزجاب ترفح لابي كس الفقع م ربا ترعحركدلحا سكرت رول دايز والا قت هراس
 هدا تررضت ل وتشرف كل كس ل كوخ ن لا لت الواهب هداس تررط> تت لج وما ريب لغلق اع لأ اح انديست

 مبتنفو ل لانس كرو ف كب وق تس ىتدجتا سلب لانس تك للا غب فرص رت ردا لانس قرت فول
 كس هراس حرر طتدحإ لاس كيا كس ىرضوف ساروا تير اس دريتحر منك فيات لمس ترطح تنقو لا لانس ىرتخ

 -2ت/ادهب نا ترنغح لابي

 :ل ل وكم السلا اييلكو راس تررنتح
 وكن الكرت كت كلب كنا ستفتاو قكوو حس لا راكد دوا لويز يا داسف كاطولم وق. يث تك تارطعح ضب
 هس لوتشرفوب ع حس تراشب كوالوا ى قلحاكغضب روا جره انو مرن لب ساكن ين تنل خم لوب تيرس ب



 هج زلال ج هن نلانَيَج هنأ ١١ هراي 01 دْوُم ةَرْرُس
 دىدول شوج تشو لا

 :< لاش ىو لي تبلل
 تيرم لارا وم مولغميسسس لاس ايكرا بلي تيبع للا خس لوقشر فوكو راسم تدرفط د زكي با ىك فلات مت اربا تررنعح
 جيتا« فاو جراو ذا لع تيب للا كس لوم ديد كو ديقكح اه يشل حس ىلااذبلاهس لو يللا قادصم نالوا كا
 ةروسلكالاع لكل فار ثنو مل ب لتس فيس اكل[ كيلاع لكل تس كل الرس تم كي لسع ظفاري سود نسا
 باطخ تانك مكيلع كر واح ايكاهكت بيب لبا توك ت اريطم راو زا لك تف ثلا لوسر لب سانتي[ سا نا

 -< اها هام كيلع حس تياعر كاظفلروا جايك

 نوتش فروا فلفل يلع مكي اربا تيرطح ل ب هس داب كح امولم وفرج بس دارم تايه و تسلداج لابي طول موق ىف اذل داجيي

 كفاةلفت طول لع لاو جسداج نس كك تلق( بكس لاوتشرف ذعار ترحل وم نايسدد كس
 وكن ولاورمكلس نا رواوكن ا مت نكي مولعم لطف تم إب يدك ايد باوج ف وتشرف ؟ كوم ايكاكنلا ليث دوج وم نمرود روا
 رولبل ك_ كس تق س.ادقةلت طول تسرح ولنا اكاد كس ناقة ملت اربا ترط> كح لالا هج كس قويت لكلا سادس

2# >- 

 م ةش فيكس لارج اك الاثير ب تكلا ىك فتاةق باع اول تررض> خلا مهيب ًءْيِسأطول انلّسُر ت ءاج اّمَلَو

 شيبث تمداع كم وى ذاكنلةلةت طول ترطت سس لن كت ورب ف تياهن« لد بس هرمتوف كنس سل عب لكش كن وف بم

 واموت ىكاروا لين تشرف نامجسدداو فير لك ا هق لاي فتي قكاوك قفلت مول تبرع وك يك وصور طخ تتر شل كس

 لإ [هيك ف ككل

 كمآ كل وفامهسورموخ لاهي نيباوك وشابوا كس موقغ سا ىتورفاكدج قويت ى تفلت طول تدر” ل اوميردإ

 « ةسآهذج ب ناكل الافق ةع موا ترطحلكول كس م قروا يك آس اس شي دن اك فلات طولا ترضي انج ىدرل عر الطا

 ويا رواء التب لي لوتداع كرب تسب ىكروا هو العكس تع انش صرصنكى زاب مالغا فولكس موق ىك لفنانات طل
 يلوم ىتب يروط ص اخ كولسدب كن الجت سكس لويس د يروا

 هطول تررطنس لل اي آجس لوم ثنكب لاكن ير سف: ننس دارسرواعئرشلاك لانج خلا ىتاذب ٍءالؤطه موقني لاق
 نيا ذ_.ةففالةت طول ترضخ قل لإن ل ارم لايم قل نس قرف كي« غوت ت ماي لإن دارم لاين ىلا فة
 روت ركولرك اكن حس لويس نا كريم مكي دركي اسكس مق يني با كيك كر افداكو رب آو تاز كل افاد

 ردم وشك زج لمنال جس مولعمول ميكي دكر وا كس كي لك فة طول تررنغ> ذم قر كو ركن اوسروك فابتسم
 1 اقف ب آانج ءادقم كوي كدا ذ ّلارتبا ه مالسا اهتز ئاج سرفاك اكن كد موم ل تدير شك كف ةلتت طدل لإ

 هاوضو وول سل



 ١١ هراب (11) دْوُق ةَرْوُس م مجال ج يشف كل نمَج
 رب لكالاح حس عقر ناب لعاعلاوبا اك رسودروا حس ببا ىلا ند بتعاكل ياك ككل حس ورف اك اك كس لهدا زا صدد ليا
 لوم ل زان تمت اك[ كدمودجت سكس رفاك يرعب كت ذاك ذود

 دوا جس اتومت كس باب لزب ك كح ماقبل للحالات دارم ليترك لكم وقس تانب لابي دك سابك فس نير سف شن

 لازالت اول ترط> م لسا لقتككوم سام لاي ىكلسسس تانب كنس اوم مولع ب قي يق نير قس دالوا ل زنكي تما

 قاب هت اوم حران ل ويد مت يود س سيك انت يود ءانق حبر شكك يل الاد اح ذج يمك وا سك اين نلت يود لكك
 لم كاك ذ__لففقةلةلت طول ترزطح كل كس نات راورسود كس نادك جس لكل يوتيب فس ترضخ ضن ؟انج ايلا كوكو

 اكم قروب نازك كل سا قك يتم د ليات رك يكرر حس نس رك ولد هت سكس لافاني ا هول نىك شك
 لاذ مرنم يانج هلل ةس كوك سحابق مى كلش سان دا خ لمل_ ادع اب حس نت را هوامت اك دم دساف

 - لا دارم قت ليت روت لك تسلا ل نإ سفم

 نع شلولاحررخا( ريب راتخملا وه ىدنع لوقلا اذهو ( ربت نءديعسوزباهن كريب هتما ءاسند ارملا

 -لكابعنكما

 ٍءالؤه لاق امنا ءاحاكن الو اًحافسال هيوق ىلع ٌةَئانب طول ٌضّرَعام لاق ىتانب ءالؤه" ُهلوق

 نباو ايندلا ىبا نبا جرخاو ءهوحن ريبج نب ديعس نع متاح ىبا نباو ريرج نبا ٌجرحخآو ,مكئاسن

 (ىناكوش ريدقلا حتف) .هوحن ىدَّسلا نع ركاسع

 لك قفلت ةكةيت اول تررنعح ول دن كيأ لكلا فس ماقروا لس وم زج اع خرط تس موق فيا كفة يلت طول تيرطت بسحب

 قرون ىا شرك لوم تاقاذخا سحب شاك تن "ديدش نك ر ىلا ىوآ ْرَآ ةوق مكب ىل ّنأ ْرَل” كَ آت املي ناب
 الفال ةيات طول ترم خ# وتشرف احاطد تان سس لوحتاب كس سوم ان نلا تح و هوم انت لوكا مرمي اي اتكسر كل بات دوخ اكم

 كس نا ل تشرف هللا مج اموبتسروا دق ذب تعانجب كينيا جك هكروا كد لوحكشت اب ربو بار 6

 -لت 4-12 ذك او با عرب نا سيل او ذآ وبات

 :تدابك تار يوما

 ابارك اسس فرطرب خس لوكا بسس كي وتو رك حس نااوتج فس لودرع كس مودس نتي لودر كر بش”
 مك الرج اب لاي هس دامج لأ ؟ لا لابك يس آل ابيب سرت تاك نر آدج درعه دابك سلس اكراكز مول هس لاوبنادو
 دن ماجا ربايباوتت احب امك هكروا ايكدنب كم ني ذاوكر ول ايكرجاي لاي كس نا تس هاو دو طول بنتي رك تحسس نلا م
 لئرظنى راهتتتج دواء ل وال لاكن لاي راه اوتو تتم لئففاو تدرعدج لذ لايثتدداقريموبج د با ويجيك
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 سنجة شف لانَمَج م ١؟ هراي(09) دْوُهةَرْرس
 نأ ا ل اس تدريبه طحاو ىادو لديك حكردت م اكدر سس لودرم نار وار اك تس ناو دن

 2( 4:15 شئادبب)

 :نكاكطولم وق
 ناو تاج تت ”تسار ىاربارب لير فس ماش نسالك ير قروا كنس عت وري تاس كس دادس رووا مودم

 (ىدحام) -<ه مقاءاا قاطعا نري دما ذاكتكالب كل ويدابآ

 اوُضقْنَت الو ةليَغَول نِيَمكَلاَم هردجو َهْطااوُدَبْعا اووُقيَلَداَيعْيماَحأ نيم اَنْنسرَأَو
 اونيؤت ملرا ْمْكيلَعَفاَحَلِإَو نيفطتلا نغ مكينغُت ةسن ريكي روكي قنا لاما

 َناملاَوَل يملا وَْيَ هيف هعوقول زاجم مويلا ُتصوو ىكبيب مكب هطُيِحُت َوُيَبَذَع برأ

 ضل فاوَعتاَلَو ايش مهّقح نم مهصقت ل قياس ايلا اوسبتالو ٍسدعلاب سلا ام اميؤَُتَآ
 ا يل رسكب ىثع نم هريغو لدقلاب نام

 ةنييم 0 نأ بسخبلا نس رم ار يزولاو ليكلا ءافيا دعب مكل ىفاسلا + هقزر ِهْشاتَيِق

 0 تن اوف اريدك كفيتاهلا كلاجمعاب كد ينبح لطيور 0

 اِاوماَف لحفل نأ كرتن وأ مانصالا نم ًاَنؤاَبادبياَمَكوَن نأ ركن تيل يعْت
 هم لاف هةيْفميلُِلاَح هت طل

 1 مارحلاب هٍئْوُساَفأ الالح ”اَنَسَحاَف لِ ةنِمَْقَنَرو نينوي عت نسير وَقِيلَ
 اكادير ام نإ هبكت راف نعمات املل) ببذاو مُكَتِلاَخَأ نأ ٌدْيِرأآامو بيفطتلاو سخبلا

 ا الأ ٍتاعاطلا نس هريغو كلذ ىلع ىتردق َنقيفوَتَمَوتْعطَنسااَم رسب كن قالا
 ٌريمضلاو مري ُلعاف ىفالخ قاف مكيسكي مُكئمرَجيال وَقلو وقم ير هبل هوكي َتاَكَوَتِهْيَلَع

 طم طول موقاَمَو باذعلا نن يِطص موقد وه موتو جونو بصمت ئناثلاو ٌنّوأ لوعفم
 ميج قرم هيبته اورِفَعَتسأَو اوربتعاف ويبي مكْنم مهكالب نس زوا مهتزانم ىا
 لوقت ممر خبفن ُهَقَفَناَم بيحس ةالابملا ةلقب اًناذيا اوف مبل ٌبحم هدودَو نينسؤملاب
 09 نع ميرك ٍيعأَدِلَعَتناَمو ءراجحلاب َكّدمَوَل كثريشع َكظَموالولَو اليلذ ”اًعيَِصاَسيِفكيتل

 هلل ىنوظفحت الو مهلجال ْنِدَق نوكر سف ولدا َنيْملَعْزَكأ نط وَقُل َلاَو ٌءزعالا مب كطببر امناو
 نت هاا فاعور وكم وج ل كما



 ١١ هراب ١( 1 دوق ةَرْوُس 4 مم كلآلج شف كزلاَمَج
 اندلع هطيجنولمكاَمِبّفَي نإ مهع ميك ةللا ىا ُومتْدَحتاَو

 لوعفم ٌةلوصوم نم َنْومع/َقْوَس ىتلاح ىلع لماع ] مكبلاح مُكوئاكَملاَوَمَعاِمْوقْلَو مكيزاجيف
 ٌرظنم ©ٌبيقرمكعَم لإ مكرما ةبقاع اوُرِظْنإ 5000 ملعلا
 عاص وق ولكن ٍتْذَحلر نجوم ةحماوتمَنلاوب بيب بك با ايجات
 ْمُهنأَك ىا ٌةففخم ْنآك َنيِنّيم بكرلا ىلع نيكراب َنيعِفِجمِهِيِدَقاَوَبْصاَف ٌليربج مهب
 ©دومت تدِجبامكَنيِذمْلاَدَعبالا هيف اوميقُ اوَحْكيَوَ

 رتب كدثلام دقن اردارب ريمابكذ- لوم اجتكركي يعش احب كن نا باج اك نيم ىلا نس مك دوا : ميج

 لومماب ردم د ل لاح ل فول بن ءورك ا يكد كس للوق ب انرواءستوبخم لو كاراهتدوالعكس لا ءوخجب كياوكسسا تي ورك

 كح ندد او ذرية ل داب اهتزت الد نام مترك وم قت تس يان ردا لس نكس جو كل

 روا«تجو كم عقاو لش لاك بازعجزاي ط يحسم تصوير وا«اكمس د. ك[ك البوم نج رشي دئا كب اذع

 كح نا( م )«ةايغابدت ناصتن لش لو زجج كن اوك وكدلدواول ةلرواولانارولارول دضتاسسكس فانا متم وق نلارواربب سريا

 «ج اسكس هر كل ءاغ نع (ْوَقْغَت) هرب تم ة- اليججدامف لي كلم هيي ذكسهريغو لوا ءهرلد كى ترتب ل نت
 وجاو اي داكدثلا دعب كس ني انرواهل_قئارول عهدك ماحس نك اًوَقْعَت لءاءغيسا نيدسفسم دوا ءَدَسْفَأ نك

 داب كا لوب لبن ايمي لع دوا وآن دل لم لا ج رتبم تب حس ةتيسد (ك هو ةساج عب لاي دارت

 بيش ا اهرب روظ ءازهتسا تاكلففةل تاع بيعش ل لوبا ون ع ايكا يبيك انج لاو ذلك 1 قلعت لوول دب اكل اهئ

 داب آسرامج كن لج ليد ثوجيتوك وتب نلا تك ان فلكم اكتساب اوك مت قلك جس لكم حاكتساب لاول جت امغا رت اك

 كرش لوك تابلغيي مكي بلطم» ليد ذوي انركف رعت نب اطمس شنه قي ا لي لولاءذيسا مترك اي كح سكى دب دادجا
 ءاقكريروظاكسر خت تناب يس لوبا وب لنساو كلج ب نيد رن ذب قلو ءانلسمسد لاتسوكذ كى االاو غيب تود

 هس لاروا لوم سو كس لبعد نود حس فرط كب ز نيس سيرا وجي د اوك ولك موق ريم ااه. لقال بيش
 لوورك يم آس لون يان مكروا سوو ركدج لكم ارت ب للا شايك نر داى وز لال نرتب حس للاي نسا

 ال فرط لى ا كس ركت فل زكا لوبن اترك عشب ل بمتتسس_ زج لج لوا لوركت فلا راهنت اانا ارضنا

 اىريهتروا جاكت ذك الصا ىرامبةجتاسك- فاضنارج تنذفاط با قد دارا اريمدوا لولركب اكئرا اك ادوخ شم لواج

 احرك ع روجر فرط كى اروا سورا اريعرب ىاروا ع سدد كى تدثلا يهوالع هس لادواري لا تزدق كريم تي قم

 لوعفم يمن وك ر وا لعاذاك مري (ىقاقسنل) داني مرجبوكم تفلاخم كريم كد م تانيلا نواس مق ريش سدو لوب

 تسحشس ا وشو مركهاد
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 سنجة سض فتن نمج ده ١؟ هراي قادر دْوُمةَرْرْس
 ءاق ينير اص وقايدوم مديرو يبج اج عيب اذعاوايووك ردا« جس خلام كّبيصُي ْنَألوعفمارسووروا < لوا

 ولام لا عم س بسد ةييساروا ورك ماع ترا ذبل ع ليئرود سمت هتادزاكت كالب كن ااي تاناكم كس للا فت طول مقروا

 ف كرر اظوكى # قايس هسالاد ةسدكت تبي حس نلادوا نلايرب اثري نوم ب داريمون م نقي ءورل عر وجر فرط ارمي
 لس اب لع روزنكر دنا خي اوك قمة رواء لت آيل ب تدب ىرامج قللت اي رثك ريت بيحس. اهك فس لوكا نا كس

 مت تسلا انف لام اكل كشم لوك كل داهم ائي دكر اكسو جتددا تيس درك اسكس همك يقي ل انوع لايخ كليب مترا« لإن

 ذود ز ىكحس هللا يدننهسدابتليارم ايكو واكس مق قريبه اي د باوج ل الفلاالةياع بش سداد تعليق

 يوكل لس مروا د تس رك ياتظاف» قرم كك طئاروا دم جس داب حس لاسر مةعتسجو كن ترا ؟عس تن

 براري بشالب دم تسرك يت شاادبلكىى ا قهتس جو كت .ايلوجج او الا ذ تشيب بوكا ف مقل ساي دلا و تشي

 خيا لارواءاج كك للك رب قل طا مكس ماقريت ادا كس دءازجوكمق موازي ع سو كك طاعا وكرات

 7 اوس لاي كس ضرك هوه ناك < لوتفماكن وملعت لوضوم نم اك يا جو مولعم بيرك بم لوب ركل أ هيروط

 وكنلا بج را« ل ومرت يتاس هس رايت لي وكر اظن اكم اهنا كس ملماحم خس مروا ؟جس نوكاموعر وا ؟ كي [ب اع

 اهب تس تراقب اسال نامئادختا سكب لادجوكل وكون ارواوك كفا ةكجات بيش ؤ# مت نايك آمر امج كف لكلب

 ركوب هدم لب نوت 2000 مك ناهد الذب امقارا, نتياقةكفتلت لت ارجوك سو فياوك وم اظروا ايل

 انتبهت تدل ” لل لو مكن اهورل ايوك انقر دسهئاسك لس لص نتن فق ناكر ودي

 -لوموووم رود ىدت لوم ىرود( حس تضر ) وكنب( لب ا)

 عارؤ اء + م. ره | نو هك ده يوم

 نيد. كك كك توب فرط كن اجت رف ليا م قى الاقل ب عش نيدم لها ىا «َنَيْذَم :َلوَف
 هى ن اك نلبس اروطقى وي قرت ياو والعكس هد اسوا هرج اب وج جس م انكي ب ليأ كس.اكنفةاع مث اربا ترض

 رثيب تداهتلول يي لذ تل “ناعم كلا لك آ هت باج قرش سقت عروقو لك ا ءايك ا عكر نيم مان ريش ياهي مان

 2 2 كت رات نازبلر وا نيسان عم

 قريب كده تنم كب اع انيك بادجاكل اوما ترايغي ءهبف هعوقول الجسم هب مويلا فصو : لوف
 مهل وا وج لاو ل مدي باعك جس اجب ليث ىلا كسب صاح اكب اد -ج- بناج كردي تطاضا كابيتال
 < قدركب تاج كف رظ تفاضا كفو ر مس مو كت بس انمى اكوجفرطظاكب رازذع

 ه[ وتجي زوزو سس



 ١؟ هراي (11) دّوُه ةَرْوُس 2 ما ةزلآلج شفا

 اذبل لو ل هاف قتلك نيدسفم دوا لو كس داسف تكا وقعت مكس بادج اكل اوس لاي« ةدكؤ م لاح :قوَق

 -< ديك تلح قتترابناب لكي لترا كي كس يب لسا ع اكب دج بس دالك يب ىلا

 تركت ايدي داسف مرضا رك عت ىف حس شدوا بع اخت ال : قوق

 - ل دارف ق تروا لاح قتال اوقفت ال لاعبا نيدسفم ني ءهلياع ىنعمل :رْلوَف
 ىكيةّيقَ ياذيب اساس هرودءاتذس سوقا رول اسكر روادجتا ساس( لوطمم اج) ءات ىأ هللا ُتْبقَب : مو
 تلا كح اهو ع وج دعب كح فس ركادا قوظروا لس لاول ننس ضي اكد يشم تفي ناو كس ةليحف زج لو

 ركع كلا فرط كدت تفاضا ك تيقبء دم ةسدل تروا ركاهيركرا قوقتس سوك لكل فيان كمقوج رتبه دب

 دهس لاك م قال اص لامئاروا تعاط لابي جس ايكءاطع ق زر فس قتلا
 -هايدبا# اكلاوس ليا فس مالعرسضنركن ار ردقمانفيلكتب ءانايا كفيلكتب ىا انفيلكتب نوف

 هسه كك تل لفظظةققلغ ب عش لع كل ريماست كتولصر وم دواس لخكراف كتبك سي اوي
 رك نةناكقلت ب يش ةلكاك كرت كج لان اكيردا«سدركك تكد كلن مكس لركركي وكت امن كريت ايكب يعش

 ينط
 متزامن رعت ايكب يعش كاك يي مج باء <انفيلكتب هوروا + فوذح ف اضم لاهي مكسب لساعاك : نا

 -هايققم «لزك ركل قل ةلهس ل كتابنا

 جس فلو اًهركوءردص ل يداتكل عفن نأ كايدركوراغا للا ءكوَْن : :نإوَق
 < فذهب ادجاكي طش نإ ب هراشا لش ف طه لا هبوشألا : لوف
 .بْهْذَو: :َيلوَق

 ؟ لآل ترورض ا يك تا. ددقم بهذا اوني

 بهذا <: نع كب[ كى للا لصاك فلادخا لكالاحجايكايال ىنلإ لصاك فلاخأ نابي اكك لا يلج

 دهس تسروان اللص ىمل اذيلع_ نم رق شكس َبَهْذَأ فلاخا هك يداتب كنا فوذح
 تبن فرط زج ى لكس تداعب كبري جس بوض' باج كر ْهَط ىرسهظلا اوم الا تشي لج اًيِرَهِظ: يلق

 تدم سيئ اهم هدعاق ى خت رك ل ساكس جايك ايقوكاففل رسددرب سار و تل الريف ع فت ل ةسك
 لكالاع ٌّئرهظ ري قير طىاج تاس قفل اق دلكالاح لو كوب تاس هك ئ رص لش اتوم ىو

 -اهتدقتاسك ءاظ قف ُئرْهْط ىإت
 تن

 ها جشجي مرمزإ>



 مج كلا جفن زل نَمج اكردل ١١ هراي(11) دوه ةَروَس
 جا د ج2 سد ب حو

 ع

 : لم آر قركذاك النفق ةةياق ب عش رمح
 ليصفن رق لي مورعشروادومروا فارعاو ركن كم وقكن ارداف لات ب عش حرر ابِيَعْش مهاخأ َنْيذَم ىلإَو

 آب لوركا اقفل بيش تررنعت لن مير كن آر, يروطىلامجا لان تدب رجتروا جايك

 :بيعشم وأ

 يقر + ماناكليبق ليا دلي لم ان اكم اقم ىلع قت وم ل ناي ماي نيام تحب لك اللعب عش تررن>
 ماكارما ترطح كل لا ءامق اوم اديب حس اروطق ى ديت ىرسمت كن اج افق حس لسكن رد يبس كس. كففظةلت متت اربا ترعح
 الع قس رقه الة ليات ليك تررطح لاعب ىل لع دختاسس كس لايعد للا ةيبسا نيب م ايالبك اروطق ب نادت ا اك نقف

 < ليبق ارا لسا ملكدج ى ةنئاظ لات بنيعشروا اين مليا ذب كياركل ب كس آن ادناخ قم هت ايكوم دابآل ب ىذابت
 -ايالبكب يعشم قلي رعب لس تثعب كنا كك لا

 :دكأباجساي نيب باحس
 اكل تدلااققداب آب ىما صنت ماغي لعب ذاتي ياكل و تلك راهن ب ب ولا ربع قلت لس سا ؟انقداب آبي سليب

 طن كس ناعم لص ماش كبس انبك اك تبدوا جس اجذي لب طمس دلبلا ضرع كس ءارحتىل ونتج كسير فا دلبلا ضرع
 -اتدابآب نميز

 اضن ليي كن اب لإن مان كس ليبقى كيا لوفد دلي ا ببسامصادوا ني يك بس فاالتخا لب لاكن يي سفن
 جس لايخاكر شك با نإ دلاداتظفاح لين مان ك ديبق كيا لوفودك ب قب زاد كرت يبق اجا د لفود مكه سس لايخ

 ليا باحساوكن يب تس تدين ى اا ذبلت ةس كاجول كتضخرد لاا لكوج ليك ل ااه تخرد كي كم انمي لاهل

 بامصأ حس تدب ىيذن ردا ايالهكن يب دم لبق حس تدين ى ب مس مان يت هلكب لت ان بذي الا باحصاءايئمابك
 بي انروا كرشورفكم وقى لا« دوك ندعو اكم دق كن ارو فةظقيات بيش تررطعت ل ب تاي آررصلا ةرو «ايالبأي الا

 6-0 ةدكش لقي نروا ىد توك ريح ةنوكن ا ذقت بي عش تر عت, قت نب لبي ضمك كي لات

 هك باذع تنك ياوكم وقى روي ف نر م اقرب رس دوا راكم ةييسا مقر كا يكد اك 1 سس دي ماجضا كس ادد ايارف عن
 -.اهتاوج ل زان لبي لكن كك اروا ل زلذ تكس ا ذع يي ءايك اي درك الب هل دذ

 ايه تزل لل



 ١7 هراب (11) دوم ُةَرْوُس مو د تس

 مع نوكرفرمأ وعاد ِهيلَموَنوَعَرِف ل رباط نب دابرب هنبمِنطْلَسَنتِِلب وماي
 مُهَدروأَت اينُدلا رص م 2و د مح
 ٌقْفْرلاََشِب عل 00 اندلا ىل ِهْذَهَقاَوعَتَأَو ئب ©دوروملا دراسي راَتلا مهلخدا

 ىرقلا ىا اهني دمحم اي َكلَعْدصْققْلاوَبنا نم هابخ ًادتبم روكذملا َكْلَذ ميشفر ©دوفَرمْلا وعلا
 مهملظَمَو لجانملاب دوصحملا عرزلاك هلّرئا الف هلبأب كلب 6دّيِهَح اهنم َّو هنود هلبا كلب مَ
 َنْوْعْدَي ْقِِلام همام مَع 0 تنعم ِكرشلاب هش بنذريغب مهكالباب

 اهل مهتدابعب ْمُهَودااَمَو هئاذع َكِيرماَجَمْلكَىَت ةدئازّنم ريغ ىا هللاٍنْوَدّنِم َنودبعي
 بونذلاب ةَمِلاظىشَو اهلبا ديرأ لاذع 1ًذَكردح بل ب
 لاق ّيرعشالا ىسوم ىبا نع ناخيشلا ئور © َدْيِيَمْملََدَمَلَدإ نإ يش هِذخأ نم مهدع بغي الف ىا
 هيلع هللا ىلص أرق مئ عي مل هَذا اذإ ىتح ملاظنل ىلمل للا نإ ملسو هيلع هللا ىلض هللا لور لاق
 قرا َباَّذَعَفاَخ نمل رربعل كيل صصقلا نمروكذملا َكِْذَفَن] ةيالا َكَبَر ُدْحَأ كيالكو ملس و

 يقئالخلا ٌميمج هدَبشَي 65و دولا هيف هَل ملوي :هيفلا موي ىاَكإذ
 ىالحا ٌذح فعل ويلا كلذ ِتأَيَمْوي هللا دنع مولغم يقود ودعت لولي مو

 لزالا ىف كلذ لك بيك هةْيِعَس مهند وقم وتس ٍقلخلا ى ىلا مُهْنِمَق نلاعت ًةيْذِإب آَلِإٌسْفَن نيئانلا

 ثيعض ثوم ينو ديدش ٌتوص ريفزا كفرا هومر ىلاعتهيلِع ىف وشن رداع

 ىلع ةدايزلا نم ُةَقبرءاَشأم َريَغ الإ ايندلا ىف امهياود ًةدم ىا ضل تِوعَتلاِتماَداَماهيفَنبِدِلَح
 حتفب اق لملاك كيل ادبا اهنيف َنيدلخ ىعُملاو هل ئهشتال امتمامهتدم

 هيلع لدو ٌمدقت امك ُكبرءاَشأم ريح الإ ضْراْلاَوتوصَتلاِتماَدماَهِفَنيِِلح جلا ىفَق اخو نيستا
 هللاو يلكتلا نع ٍلاخوبو ىلّرمظ مل ص امو عوطقس ©ؤْودجصيَعْءاطَع هل هلؤوق مهيف

 نو الك يلف اصلا 5 لب 2 ل سيول يل

 دابق نص مهيدابعك ىل ضؤاَدْبح 0001 اقيم ملسو هيل للا لص يال ةيلست اذبوو مهلبق
 :اًمأت ىو باذعلا نم 5 رعهيتصَت ىلتم رمهوفومل إو مَانبَّدَع دقو

- 
 ديت سك دجتاسكس وايل ناو ني لوليل» نرروا تازة ( كك )كة وم نس م: يقي دوا : ميج
 كس تمايق ىك كا تسرد تاباكن اوكرف لكالاح لا تاباكىت ناوكرفذ# لوهران إي كح لوراورسكس للاروا ناوكرذ

 تت

 مجم م



 مسج انزال كج جشفا زل اْنَبَج نع ١١ هراب 01 هَوُم ةَرْوُس
 رك 2س كراج كلا نم اينداكا هيدجك لوم كك كج كس للا كول دوا ادم كس آس 1 مقفي( نوكرف) ند

 رواش ل اه راما كولي لي لك فس تاس قرب ىق تب (عر زود ) دوا ع داتا اج لش نر ذودوك ( بس ) نا

 تش مكون كذاك دو[ جس ماعنا ل هسذب كن د1 تمرد ذب تنار نا كلم ايد ىلا

 ووجوم نايتس ركل وم كالب نكس ناك ل مث( إب 1) لبيس لع نويت نا لين سدانسال تتسم جس
 رمد لو اشنو مان اكنادننا كس قل و# نكح قئاردرك لمتد متن كس لوفي عم ضحى نادال
 هداك نلتدوبتموو كس نلاوس ايكو ساد وذ لوبن كس كك رش ناي يكب نا كس كك ابنا ذس مت كس مدت
 نس تدابع كل وتبوك نلارواءايك أبا ذعاكب رددت بحب دسك (رافد قب اكنلا كن تس لايك دنب كوميك

 وكت لورتشاب ملالخ كس لوبقسب وو ليج جس دققإ رط اكذب اك بسد سرت ننام كس كك اياب لا دئاذ كب اوسكس اكدابدب
 هح قاب لج لووك لا حسبى ثم ليت دارعدا او غسل لوبتسل حس لوتس سات تسجد كل ومانك
 نيرا لم لا اعتلال ساكت ياو تقرعشل ومالا هس مل ىراخبروا < كاتدرد ذب ذب كسا كت
 «لاررفشدال خلا كبر ُدَخَأ كلذك و ذ_ةقفقتن بآرج جس شتت زوجا اجاني بكل ا بج كك لابي بس

 ناددو ناد اكتم ايق يل ةسدؤ تب اذن تاس ترب ناثن كس سولو الش لوصف روكي ناني

 فرصا[ ا مروا ءقوجرضاح قوم انقلش ند لا اكد ناداكى رضاع ندد هر داك لب اج تكس عت كول بس لي لكس
 هك تاجا كارغ لوول اك ك1 تنذاجا كادض شوك فة [ن دوو تو ل (رجي) ل دج كس ىو بس مولعت ادت 2ك تدق ذو

 لا ضو كس لوب بسيضنرب ضرس ل قول رجب ءجسايئتيدركف مالم اج ديا لع سلكت كح د كك تءارخإ كت ارريغب

 خر ذودوو لف بسيصندب ل ميكس ىلاقتدثلا ولوج وس« < اكي اجاسا ش لاا زوري بسيي دوا كح لوم بين ونس لع

 كلج لو شيب ل تلاع ادد( ردا) ومر حي تس آروا كروز لك أ ناك لوم لش لاعبا لع
 تدير للا (عيسم) سادس( جس هدواحيأ كس مادديي) ككتسد ماودك نا لئئايند«ىنث ماق نكت ذروا ناس

 رشي لل نر ذود هورلكل ب كس( تبآ ) توا «س لتنال ركب تدم كن لاس آو نان جس اج بسد ارتد كح

 لات تن هو «دجتاسسكس ضو اقفل نم كك كس تن كيت كدلوج ناي اند ذك ساحب دج بدار ايي كس لد
 ساروا ار ذك م لاس. امج ساه بدار يتوج ركل لاثر مئاق نع ذدوا نا آلكف كب محب كح لئ د اشيبب لاه كس لد
 هةم 7ث( ثم ) بح لش ايناس بسيي هاب رركت لالدذ وذجه ريغ ءاطسع لاق اك هن ىراب ل هس داب كس كامب

 رواء جس ىلا حس فلتر رواء[ بج ريعوج جس هدب( كر يغ تمهل نك ) لوم نيب شع قاس لب اتوا ءملاو

 نيقيوكن مت لذي د لش كت حس ىلا لي سدرك ناب باك لاب نمت كيسا ذبل جس اننا رتب تدوفدارم ياهلا
 < ى ىلا أش اياجوب كانا جس لل افي يجي دوا« لن كي د با عوك ولبي تس نادك اريج ليد باذع

 ا ا اال



 ١١ هراب (11) دوق ةَرْوُس انقل مجالا ج شفاة انمَج
 اروبا رو كس كاصتقنر يخباكب اع وكن ا مترو ءايد باعد ن لا فس متروا لكك فا داد باب كس نا ليكي تلال ى

 - لمؤل ل لاو نييس دامت
 نيب هي 03--

 فا لبس تيد ويفي
2 

 سدقلحتف) ١ لي تاز ارمتس نيبم ناطلسروا تار الدارثس تايآ «نيبم ناطلسو انبياب : سلوق
 دج ابكوازهتساو لموت نحلم نوأعلا در« نا اعنا« ءاطعل ثم ءدوف رمل ؛ قوق

 - تاعك لج كس نا درولا : :ّللوَق

 روارت و ضءارترم ٌديصح < م ٌمئاق فطعاك ديصح كيور راشاركن ام فوز اهنهذ زيي مالع ؛اهنم قلو

 -ه م شرم اهنم

 - قلو كلوش يحتم ليعف «ديصح : اوم
 -لوجت ( لاعفا) تالفإ «ُةتلفُي ةتلفُي :يِلْوَق

 هس ف قم ال لب هَل كس هراشا لش ىلا «ةيف : لل

 .هيف ٌدهشي ىاهُدَهْشَي :لوَق
 دهس باو اكل اوميأ يو تحت يك يب نيل ريب تلو لاوس ريف تكتل لب كبَر ءاش اه ريغ : نوف
 ري دول مدع ل مكس نورفاكي و ول ايل نب[ اريمج تسرولظو اش مكاري رذ كس الإ كعب لاوس علاوي

 يس لا لج رانلا ىفف لقاك اقتشلا لوب ب .ءايثتا لسا مكرر وا شئ يادعقاورمالكالاح اكس دكت لال
 -هسمققاو فالغ قي هلكالاعس ضيم منت” تن اقوا ضترعب كس نحو لاو لن منير اكل نوم موف

 ترم “نامدقتملا نافلا َّلِإ فلا ّىَلَع" ”لوقلس بي يرواج ريغ تمل كسب باوج لاح :يإج

 كت ةنقو للا ليندا نترك بت اسكس دار كيا لناس سودا د ناس عمران كيا كس ضل افا

 ةدم ىلع اَهَل رخآ ال ىتلا ةدايزلا عم ايندلا ىف ضرالاو ٍتوئمسلا ماود ةدم ٌباذعرهل نأ ك وهي

 .ضرالاو تاومسلا ٍءاقب

 ناهي ىتدس لوم لش لا, ليواتتج نك هل ىهتنم ال امم امهتدم ىلع ةدايزلا نم هلوق نم مدقت امك : لوف
 م
 < كه ي ره رواج اتوب قلخت ريتا سسكس مك ركع باادج كلاس للاي خلا مهبذعن انا قوق

 .خلا م هيذعن انإ ةيرم ىف دمحم اي كتل ىف بي ترابي جي لاح اكب اج يبو

 كح ذر كت دابا سءابآةييسا كولي كنج يددصم ا. لج نودبعي ام لع هراشا لش لا مهتدابعك قوق



 مجالا ج ضف لانج اكل ١١ هراب ١ 1) دْوُهةَرْوَس
 - لب ةدك داب ل طم

 ده لااا لابي دك اسوموارم لترك وب لك ت اقوا ضب كانا ير صقتس اكضاضا كح اًمات قوق

0 

 م
 تي روما, دنس مروا لوغاشن باوك قفلت وم لس مروا« نيه ناطلُسَو اذتبآب ىنسوم اًدَسرَ ْذَفَلَو

 نان اطلس روا تار ولكي نكس تارطح ضو سس تاي“ ابي فرط كت رنطلس ع ايعاكس ساروا كورفت سكس

 جس دارم ا صك سس( ليو نور ) نمت نااطلسروا ستتم اب احس تاي آل ب كك تار عت وا« لل دارم تاز تس

 بس ايل ايكركذ رب روط ىصرصخ ايا كل ساق ناشلا مي تمي هن لكدج هزمت نايس لاش ليد حتت تايآج دكااصع

 ىذ_ الفلات قوم ترطح لي سدا كس هريفو ديح فوج نوم دارم لئلو نشد وو حس نالت اطلس مك نسوق

 2 كك لية اسكس موق كادوا ناوكرف

 نشوى | لادن تارك ( التف ةلتات يوم )درت لوب وعرف ىتكرك هيك تارت لكك نثل « ديشرب نوعرف رما امو

 ايد رطل وكر فمنك صاح الجب نان ركنا سنن لكن كم تاب لوك الكاع جسد لج دب مكس ادغ
 اكسر ماء ىكندد كس تم ايقاهقم اءااكبيي ذلكورفكل ع

 اخد جتاسدكس نوكرف كي دوا كس د مماق ىر ةيليب كا قتيل خ ئزوداهقم ذيلاكى راكدب دوا ىدب مايد لقد نوكرذ
 تاعك و يروا ءاكوج لخاد لن من” وترك وكت يد ذروا يمنا وو اكو اوت اكل ودسفم وكوت ك سابك ف نيف يبن

 ايب قياركاج تسايب لابج لإ كوك ث اكس لفي دروع كه ك لاو يسدد عبي كس لي حظت امج جس
 -كتايل ايدول ”لاهيب نايم ل تس امج

 ليم تنغار نلا كيد قر جس درك كردد حس ىلا تراعي دار حس تنعل خلا ةنعل هذه ىف اوعبتاو

 تلح لير كت نعل نا ف قوم لاروا تشرف قلبي تم ايقدوا لح

 وزال صقر اتسم ىمتلو ل نا لين جس داندل م متج ق كل سوح قلي ؤ ا ؛ ئرقلا ءابنا نم كلذ

 نلا_[ن لسطح ولا تمم الشم زوي سيلين اشن لول اكن لاهم ناب ع ردك ل اهيايكا يدافع حس قست ريف” كلاي وكن رج

 واع ينج نين مات قس العروا نب ذوو قاب لكى دركك الب قدايآ لكن لجهوهسرمود لزوج وم نان لوك ئايند باك

 -_ر زل نون اكمل روم

 قاب اينو ناثزروا ناس آت دم دق ل تركي ليا لب عوج قت ودك تايآنا خلا رانلا ىفف اوقش نيذلا اّمَأَو

 وكىاووءبر ارت اه هداين رواج ركع ل ر لش تنجب ( راكوليت ) ءارعسروا لش يزود ( راكرب ) ايقشا تدم قت قا جسد

 < لآ ع لايخ كب تدب داتا كس لوح ةيسا قلو ت#.ركروصتت اكن ارز لوط حس لي وط بج كة لسا جا مولعم

 ك0 ا



 ١؟ هراي (11) دْرُهةَرْرُس انها مه نك ججشفا كتل انمَج
 كس امس وبك كس ركاواوكموهلس ماود لب برعتءارداجظافلا رينو ضرالاو تاونسسلا تسماداه كلا

 وكت بس تشو اسن كس اىتانتر يف ملكي لاقت نثدو جسإج انهكه اءزدورح ال ت لولدي لس اك تييدباو ماود لاب لإ

 -جايلاداعس كّبر ءاشام

 تس ناو نايسأ اية اجانان تس ماودي انك ضرالاو تاوئمسلا تماداهظفال  ةكك وجيب لس تي رصد

 كادي بلطم ( مكئارباةروم) تاومسلاو ضرالا ريغ ضرالا لّدبت موي” ايار فس اج دارمي ز كت اغآ
 < ايدج رك شيب شن لئر لاب ناسأو ني كت رخ [ك كب مج كح لور ككتتفو لا ل تن ءادعسروا عر ذود »يق

 هد نايا تدايقناروا تييثم لك ا 1 ىرولخ كل ويتنجر وا لويخ زوو كتبك دس داش لأبو سدر تورم البارت

 (ىنامشع دئاوف) اكوتش فورم «باوثاكتننج لاروا با ذعاكن كرش دافكل كيدي

 َكْيَرْنِصْتَقَبَسََمِكالوَلَو نارقلاك بيذكتلاو بيذكتلاو قيدصتلاب عيفَفلتْخاَو ةرودلا ٌبنهلا ىسوماَميَتَدَقَلو
 6-1 تاركا مخمل ىف : هيب ىضقَل ةديقلا موي ىلإ يقئالخلل ِءازجلاو باسحلا ريخاشب
 0 0 بيفختلاو ٍديدشتلاب َّنإَو ةيدرلا عقوم اهني غل هب َنئِبَّذَكملا
 ل ةيفان ْنإف لإ ىنعمب امل ديدصتب و ءارق ىفو ةقرافوا ردقم مسقل ةئطوُت ماللاو ةدئاز
 هيلا 0-0 كير رماب لمعلا ىلع مقا هرب اوظك هنطاويب ٌيلاع 8ييتح - وأم امين ب از ىا

 هب مكيزاجيف راب بوي نوامحتامي هن هللا ةردح ازذواجت اوفا كيو نما بام مقتسيل فَترِمَأامَك

 مكئيصت ٌمكَّكَعَتَف يلامعاب َ ةيلامعاب ىشروا ٍبادسرا داوم اوُمْلظَنتْلاَلإ ناي 0
 ِهباذع نس ّنوعنمت نوصل هنم مكنوظفحي 2يلكأ ةدئاز نص هريغ ىاوّنلاي 5 نديمك

 0 قلن ٌةفئاط ىلا ٍةفلز عمج هلو ٌرصعلاو ربظلاو عبصلا ىا ىشعلاو ةادخلا دال فطوولَضِقأَ 0
 لبق ُنْميف ترن ٌرئاغصلا ٌبونذلا يأ َنِهْذُي بسخلا باولصلاك مسن: ] ًءاشعلاو ٌبرغملا ىا

 قاَيَكِلَذ ناخيشلا هاور مهلك ىتمأ عيمجل لاق ذب ىلا ٌلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هّربخاف ةيبنجا

 اكَهاَنَقةولصلا ىلعوا َكبوق ئذا ىلع دمحم اي ٌرِْملَو َنْيِظِعّسلل ةظع نيود
 يِقبأولوأمَلَبق نم ةيضاملا مسألا نوفل َنِصَاَك دله الولف ةعاطلا ىلع ريصلاب ©َنيحمْلاَرِجَأيصضُي
 نكل لإ كلذ مهيف ناك ان ىا ىفنلا ب دارملا ضل ِداَسَفْلاَنَعوَمدَي لضفو قيد تاََضا

 وفم يبنلا كرتوا داسنفلاب اومن ..ايلل نبو اًجَنف ابن مهدات نمي
 نونؤم ©َنْوُحِلَضْماَهْهَأَو اهلهنم ريلظي ىرقلا كميل كبر َناَكامَو مو ©َنْيِمي امرجُماوناكووْيِف اومعُت

 كامل 7----7
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 سنجة جسخفا ككل انَمَج اكن ١؟ هراب (11) دَوُق ةَرْرُس
 ةارا برمجي نما نيدلا ىف نيت َنلَرَمالَو حاو نيد نبا َةَداَوََمَساَلاَلَحجَل كير سولو
 ىبد كين هلكت اهل ٍةمحرلا ٌلباو هل تالتخالا لبا ىا ههَتلَخَكِلْلو هيف نوفلتخي الف ٌريخلا مهمل

 ىا هيلا فاضملا نع ضوع ةنيونتو ُصْفْنِب ٌبصن الو 9َنوَمْحَ دلو نجل ِةَنِلَنِمتَهجَنََمدَل
 كيلق كدا ندمطن تيقن الك نم ندب املس َنصَلْلَعطَفَت هيلا اتحي ام نك
 ناميالا ىف اهب مهعافتنال ركذلاب اوُصخ كَنيُومِللِدَوةكعْوَمَوّيَلَل تايالاوا ءابنالا ِهْذَطَف لَم
 يل ةيدبت استلاح ىلع يال كباس زكا ملعوف نإ رادكلا بالخس
 عقَروياَف امبيف باخاس مدع ىل ٍلَوِ وتلاقي كيذ ©َنورمن مكره ةمداض لَ
 هاف ب قب يلعن ءدخو ةَنبَف ىصع نم مقتنيف هلك دري لوعفمللو دوعي لعافلل ءانبلاب
 .ةيناقوفلاب و ءارق ىفو مهتقول مبرخ ةي امناو ةَنولمحلاَتَعِِاَعيَكزمَم كيناك

 نب صرنا. كس نآرق قل ىلا كود تاروت بازل ( قب ) وك قوم فس مكره نس بدعقاورما : م

 اياك لصيف حس فرط ب مدس ريت كر حكرا زجو باح قولك لس تم يركءاهقايل يفالتخا سبع ذك
 هس او ذك ب يذل ( ناآرق ) يروا ءاتم يك يدرك صيف لم تايند لن سرر كف التخا وو سمن لماعس لحن اتم ايك
 ك دي رشتروا فين (ناز هسدعقاو ( قلك ) يدا ليث سد <سذب لم ناهلخ لاو غل ١ذ سس كت حس فرط كن ارق

 اه ننام يدءاز# كرون قروإ لامعا كس نلا بداري 2( كم ركرضاعروضتبلس سا )وو بجو ولكى رول كيس جتا

 الا قثكدمتاسكس دي رثت اَمَل لش تءارق لياردا هس قد افمالرواهس كك فذ ركوراشا فطر ةقم م مالرواهسهدئاذ

 ىلا توتروا لتس مكس بد ةيياا ذب سرمتاب تنك دوار جاك لا لين سلكي دج د نقيب يان نإ واس

 دن وايتعسس دودص كدطلادوا ل هك ال ناهيادجتاسكس بآوج لد مدق تبث قكوودوا جسد مرق تب اخ لب طمس مكر قل
 قود يتاسكس نان تم فرط وم الن ( ومجيوروا)ءاكسدءازجج كا هداذبل انجي دوم لم يكر دج ايقيددورك

 ارسوداوسك هثلاروا« ل ةسساج كل خرذود ش1” بل" ( ترو )كس ركب الن قرم اضرري لام اكس ناي كى رفإي كسك

 لولو كس ندد ( كسا دوا «كس اج اجب حس باذع لس لا ٌمسدوا هكاجب تس دفلوك رج وعن اقياحاداببت لوك
 دوا برغم شم( قت ) لبي صح كيا ل تاددوا كد ىدنباي كل وزار لرصكروا كرهظروا لكرجج شم ماشروا تو لوفرط

 روك ب) لئاقي درك تنل وم نك وريغصت انوي الشم لاير اب« لي كس صح قتل ساس غم ةفلذ فلوو كراشع

 وك ففى عر الطا كارب اق يله هسوباكت دوت ذتا كي نس لج لوم لازان ع سدا كس (رسيلاوبا ص اتي
 كل تس عسا قروب قرم ءايارفذس باج صان كل ري( مك يايكابكنس ضاق, قوم ل زان تي آددوكة قد
 بسسس ا



 ١١ هراي 01 ِدْوُه ةَرْوُس 2 مسج ةزكلإآللججشفاكزكل انج

 لاسر ايا كم دقاقيام تمس دوا« ك- كس لولاو فكل صاح تت تحب كيأ ب« ايكت اورو ا دس ا

 مك سكي رف ناض ىلاعت اوراس سولاو ذى هيب رذ كسر بصي تعاطوركرص ياك دئباي اكرام

 ماهفنتسا) دارم ؟ كسور حس شرالا ىلداسف ( وكل وكوا) وج ع ومن لب اىصاروارادنيد تيرا لديك مب لوقا دباس لمي

 اكدر( تس ًلارب) لونا ىو تاجنتس لن نلا نس متوكن تجمل تهب ني « سوم لنا ا لش نلا نتن جس ف( حس
 كس شكلماس ىا وو ايكم لس رك كنا ير ؤكسدافذ_# وكول ن تروا سايب نو ءكح اي تاهنوو تجي كلج

 قتلا لكالا عه دركك الب القلق كى اكن ايلا بر اكبي آردا« < ىن مرج دورات كك دوك او < <#ذب هك

 ىتفالتخا لبس ع ملءاعم كس نيد هوروا ايي دركي نيد فياوك وكول مان لان اجر اكد دوري اكس آركاروا «لوبب ناؤم لاو

 فالتخا لم نيد ذس لوبناؤت ايكو دارا كرت دختاسكس نارك ايكمتر ذس بر سرت لسكس للا ةساوس جن ةسدك

 كبره ترواايارفارهي كس 4 تركت ضر لفاروا ك_ < فاالتخاوف التخا للا قتن وكنا 1_2 ىاارواا يكل

 (وروكن) ماقتيب حس لبي نوصل سولوسر مترو اك ودرهبس لاف اناروا حس لونجالم ل” كوي دورا لون كدإل تاب

 كس صقور نجس لع كيلا فاضم ني فتك ارواب بوصنل سس وك ٌصسقسنن (لك) لإن عسرانسعتأ
 ا تاققاو كادوا سد( ىلسن) تيفال دك بآن دك للا متاكات ع لدب حالك ءامو + ترورض كف ان

 ا ايكا يك اخ كل ساوكن شؤم ع تحي طظوو كل كس نيتؤسروا جس كيب عب” اي كس بآن ىك لي تايآ

 2 لو ريف عسا ةزباح لآلاو ةسالدانأماجلا 1 كد افكف الخ ء لثة. انا هداف لش نام نسا حس ئاضنودني

 ا سا د ) ل سدرك كر روطةيسا ماج

 مانتروا « ل فكل م ناوجج ملعاك وزجج نا قتل وكندا فرص معاك و زج هديشول كل وفامس آر وا نين ذ لوبن ايدركراطا

 اكل ماقتا تاو ذكاء رفانووا ذب حررط ل وود لوحروا فورم (عج ريو كس لوب عروج فرط كى لروما

 لل ئاف حل وناب ناب راكي آروا لاك ك-هس.ءاببتءوركلعا تع سوربي ىاددا يع لدن اى ا فرص يأ
 تءارقيادوا «جس رعد تابمك_- كيررقمتتفو نا ذس للا وكن امك( س تاي دواي إل د مس درك مث
 -جص اساس يناق ف (ءات) لي

 0 و 03030 2 9 0 0

 نإ (1) «لت صتءارقراو لك شامل دوا نإ« 000-0 : قوق

 الور اجب دفقكاَسَل رواودرشم َّنِإ (9 ءوورشم اًمَلر وافقت نإ © ءورشم ل ووو © «فقنكئل وود امل روا

 - له رتاوتم لاء ارق

 ه| نسج مزمزإ>



 . مهجن تضف اثنا نتج مسك ١7 هراي ع0 ار دز هَْرُس
 مهلامغأ َكُبَرْمُهْئقوُيل تلت اتإرواءاكرج ب وصنع وو كس ناسا لك ل لآل ارقلداج

 - كمر كو كوم لج حلا مهني ويل لي تروص كفو هدرشم امل رواء كد

 دهس ل ضيا فام ني وتلك يدركه راش ركن ا فدذك لال غاففل «قئالخلا : موق
 نوم لضاواكل والود ريحا اظفل ول .اجإي دركف ظعوكودئاذ اًمركاعهدئاذ املي تروص لك فنك اَمَل ةدئاز ام : قوق

 كوز هنو يل ترابعيزقتروا اكرم لأب ج وعل يمال

 اكس ركت لالي تاي سا نت اكدم ادري ف عكس مال ل زُهَّنيفويل نُح ردقممسقل ةئطوم مالاّلاَو قوق

 1 -ه فهد

 مال تس هرانا فرط كبس ذي سرسدد لن مالك ْرُهّنيِفوِيل مح قرافمال ل ْرُهْئيِقَويَل «ةقرافوأ قوق

 لك اكياجوم ولمس لا ظقوم لظاو مالي را قمالاو نس قرف ناايمرو كيفان ناروا هففسخسم نا < بلطم اك.ةراذ
 - هلقثملا نع هففخم نإ

 نش)وم يكاد كور حس لألف ْنِإ بج حس اتوم لثاو تفو لاري ربث كفك نإ دقداف مالك دداي تايب مي

 هتاتررورش كة رافمال سجد كف دم لابتلاة لاس ؛يمئاقل !ًدسيز نا ركاروامئاقل ٌدسيز نإ بحب( لب تروص كل امنا

 نإ كتل لاءع لك سرداني ددارققرافوكم الابل < .لءاع نإ هلكدج ل ْمُهّنفويَل اًمَل الع ثا هي ركع ارو« لوم

 قكبلطم اكت رابعه روك نس تارطفخ ضتنروا ءايك ايد كور حس لولا بسجج < توم لابتتلا تنضو يا ل هفقكر واريفان

 -< تس فقل أكق رافروا تس تروصكوددشم نر قات اك ةيطؤم م الورك ايكن ايي

 د > و م لد حم

 ع
 ك نآر كج ىداج ىد كسل هت ثلا لوس لب تي[ ا هيف ٌفلّيَخَآف بتكلا ىَسوم اَنْبَم ْدَقَلَو

 رج دوا لك ب حس ليتم اب ىن لوك ء لوم دن تشاوري رطاخروا هدير س نوي ويس روا نوفي تلك وكل لبي #داب

 كل داي كس لا فوق كى و تارك نلت كوم بسحب جس يكل ماعم بم نس سوو لب داي كس بانك
 سس ندذ مدد ك دس ++ ادي دوا ايد ذم تاديي قل رفتو فالتخا راك تسد دف وكاد كت ب هت يك يكف ااتخا

 داز [كرايتخاو بسك تدح ص اخ كياوكن انا 1 تتوج لى لهي تاب ب تدق ىف وكلك كركي ركلمف
 اطلقوا ىورج اي سان نت كى دئوادخ تصر كن ايي نتاكق ولو قلاخ هواي[ < اج ري تسار سك ووك اء آد
 لش هول لان ىلا تخاس كن امنا رك كررظتل يجود صقم ىا_لييضر خب اجي را رق نت كب ضف يك اد تس داك
 ىراج شريم شيب ىاىدبو كتر شويخ لاين دداك حس يت زالاك او ترططتروبجب لكلاب لاي لس ركر ايفا كس دب

 يبس هش مزز



 ١١ هراي 11 هْوُمةَروُس م مسج ثا جةيخفاثزتلانبَج
 نايس روم كتم دوك وت نإ لول ءاع ءاكياج ايداكي ملدب دولار واكل ادعا كس كيارج ب ةسآتفودوا ء كبس د
 - ليي اكوم لصيف اكت اذ اذتخا نا ىو دنت اك ج وسي لع ددو

 كس نتوج حس ىتراب كنتم كت م اقنتسا ول كيان امي لبا رداةفاقفي ب آل مب تأ ا خلا ٌترمأ امك فتْساَف

 روا تموت قالخا كناميا لبادج جس كى نيتك دذب حس ىو نايغطس رودس دايحتنا ذب تبج لي 4-2 باق

 - لن اج ىكتنقو تس ركلءاعسدجت سه نو زواهتييدك تيس قرور ضب كر ادرك عفر

 ابا جس كى نيت كبس دزاب حس ناورعروا قرعتوو وتل تي آقباس خلا ١وملظ نيذلا ىلا اونك ر شالو
 تنمارم وا ىرئاج بس تاس كس نوم اظ كس هب بلطم جس ايكا كور حس ناليم باج لكن وشكرسروا لوم الن لي تيب

 اعدم تس دكدشيي توك اق اب( كرسود كن ا متي وك اهلل شات هس اوك ن اء وم من بلاط كح دام حس نا سو سك

 - كساب كلوي آتي لوك رود شن اكس انلسوم حس جو كلن كس اج نا مرت! ب ماكي اداب حرر
 روأو انحف رص نبروا برر غمرو رج ل نيب رسف ضو ارم سس لور لاود خلا راهتنلا ىفرط ةولصلا مقار

 لب لم لوم لان هلي حس جارتمتيآ آيس ناكر ترفل ماء جس ايلتتقواكل ووو بررغضرواء اشم حل لنا

 تردد لتس بورغروا لتس سول ليا ستر ورشي زان تود فرص ليس ساكو سكىكض فب ذا
 اطقاس تحقق بآل وقب بجو اك ارم كى ورك فاعم حس تما زامف كرب «زارغ كرجتت يصح قرف 1ك

 «< آل" سمشلا كولدل ةولصلام قا“ تتواكزارن رم نيكوم نايباكت اقوا لو اد ايري( رشكن ا ) ءايكوم
0111111000 

 :هدلاف مي كيا

 كيت ل“ تايّسلا َنبِهذُي تانسحلا نإ” رج ايكايالخدحب كس نايب لس تاقواكس لو زامل تعبأ ا
 لصاع تنيل وا ليث بسس نااوك وامر يش دارم ماكين كس متر س لوض اكلي ء لي تيس دامو وم اكسب ماك
 زين تب اكس ود كيا كريب نآرق ني وربخصاي سو هر وداوثهعس لئاشدكل وم اك م ماتا ظفلاك تاّيسآررط اس
 ملك يك يامر لي ديجج نار قء جس اي ورا رق وصرت سسكس لوم انك رخل ا فس تااداشر ا دعت كالي ثلا لوسر

 تس دابق“ قلع رة حلوم انك # ذب تكا ل "مكتايس م كنع رفكن هنع َنوَهُْداَم ٌرئابك اوُبَِيْجَت نإ"

 -كس لي درك م رافكو وخاكن وم انك دمج

 باردا كيمج مودددجب كياددا ىيزانن جاي كيا رفذ_.قفتت ثلا لوسر كلج لع تيدر ديا كرس
 ةريكض حر رج لوم وم رداص نايمرو كس نادج ل ةساجوم هراغك اكل ومانكم امنت لا كت اضع سر سود ناهد

 حلوم اكلي سود هان وجي رك وم ليت فاعمر يق لس بات قف وانك سب كري بلطم“ ابراج تس لوجانك
 م

 ها نشب مرمزإ>



 مج لج شفللانمَج اددمل ١؟ هراب(01) دوق ةَرَوُس
 فاوم قت بحب سف ركماكك يت قواك ريغ ايكل شال وق كر الع ناقل يجر يترك لإن تس اجومج فام
 ب اد رارصارب نا رك دادا كفك ورغم ارواوم مداني سككس ناد آلت ب سب

 وج كس لوما كوول لس تاب يلم ءاضقر وامن كرطلا نش خلا ْمُهَقَلَخ كلذلو كبّرمحر نما

 ثيب دعاك اريدج« كراج يدرب سس لؤجروا لوف ناوكتنحج و نر زوروا كس لوم نت لس منتوج كس لوم يل كير وا تن

 0 ل 1و قتوردتا سرت س تايايكا بكف تن «#كي زك لي لي آ غر ذودروا تنج””يار رف يآ جس ل

 ثلا« كس لوم كول ميرهكطروارايجج ذب سب ردنا سري بكف منت” 5س لوم كول هس ذي سككس هرشاعسدوادوزنك

 تلج روا نر زود ىلا ثلا اكل ودا زج اكل وم اوك م لبي حس دهل دؤ سرت سرماظم كت ضر قرم قار فس تضج ل ىلا

 هس رواق ردنا. قلاب ك- تلج دج كس كاري قولك لا ىل اتراك توج ليا يبب لب تحج ءاكييس درو كل فود

 كك. مدقانياب سا ىلاقتدشلاكك لاهي ء كس كد ئلبورعفاك"ديزسم ْنسو لنه” د وجواب ك- تركى كوين« مروا كا
 نال با هديحوتل بانك ىراعب حيحص) ١ "كل الجو تزء قريت لل إ”” كتزعو طق طق كش اهم يل
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 ١١ هراب 11 َفُْسَُيةَرْوُس مسو (مساو) ك0الج سف تزل نَمَج

 40 ا 2122/7 د 200 دس 3 018

 اة
 د.و وو مث و و
 1 َةَرْشَع ىدخاو ةئام ةَيَْم َفسْوُي ةروس

 ع 57

 -لؤ لتتم آو رايك سلا )١١١( < لكضسإل ةروس

 كل تأ تيالا هذه َكلَي كلذب هدارمب ُملعا هللا "لاه جيجا نهَخَيلا إب
 رمكلعَل برعلا ةغلب يبعد هنلََّْنِإ لطابلا نم قحللل رهظُملا ةْنيِمْلا نم ىنعمب ٌةفاض الاو نارقلا

 انئاحياب ًانيدوأ امي صصقلاَنسحأَكيلَع ضنك هيناعم نومهفت َنْولِقعَت ةكم نها اي
 َبوقعي ِهْيبالفَسويلاَف ذر رك ذأ هَمَيلِفْفلا نملك َنِعَتْنُك هّئاو ىا ةففخم َناَمنرفل اذه
 تيار ءايلا نع ُتَبِلُق ةفوذحم فلا ىلع لالد حتفلاو ٍةفوذحملا ةفاضالا ءاي ئلع ٌةلالد رسكلاب جمبي

 صول نونلاو ءايلاب مي نيج نإ ذيكاد َمُهّتيَر رمَقلاَوسمَسلاَوبكَوكَرْسَعَدَحأ مانملا ىف
 ىف اوُناتحي اديك َكلاوُرْيكيف كرو ]لعل اَيهَرصصقتالَىبِلَلآَف ءالقعلا بافص نموه ىذلا دوجسلاب
 َنطْيشلا نأ دْيَك كوبا رمقلاو َكْبا شسمشلاو ٌبكاوكلا مهْنَأ نم اهليواتب مهملغل اًدسح ككاله

 نيرا لبو نِمكَمِلدِو كبَر كزاتخي كيتي تيار امك َكِْذَكَو ةوادعلا ٌرهاط هني َعِناَمْنإِِل
 ميهاتا لبن كيو َلَع ةوبنلاب اهّمتامك هدالؤآ َبْوُقْحَيِلا لك ةوبنلاب َكيلَعدَتمْيعَيبو ايلا ريبعت

 رب ىترظلاو ارم فيا تس للا «'رسسلا «<سالاو متر تاب لاير بها ذب جس مانكسدقلا لوبن اترك عر ورش : مي

 ْنِم نت تفاضالي (باتكلا تايآ) لن كب اك او ذكر ايتنا نايمرد كس لطارو نت نيب انك تب آري ع اناج

 نمو ( ديوان سلا كل لاا كاتس ايكل زانرك ب نآرقاكن ابار كب انك اذ مت <

 لك دي حا يآ لك يدقاورمادوا لت جاي انانسدصقد معتببب كياوكي آكل كف رطب آى داكن آرق لا
 نا تي 2 تا ا ا لي



 مشجر تكلل ججغف لانَمَج 0 ١7 هراي 05 َفْسَوُيٌةَرَوُس
 ابح_الئلازةلةياغ ب وانا يا ذقت فسوب بحل < لذ لاق تتقووو هنإ و ىا هس فق ثار وا ترمب

 دقو ذب فلا لج ءدجتاسا .قفكس ءاترواءع لادري هفو ذحتفااضاءاي كدج جت اسكس هرسك كس ءات كتب كاجابااامت

 هس اهي د سد: سرك هديك لس ةيساوكرقب سس رواوك وراس رايك باو فس لن ساوج الدب حس ءاي كت لاذع

 لك القمل حجو كلذ وم فص فصول هبت ودا كى ال جت اسس ناو. ب (نيدجاسو

 ءانرك د تس لوي اجب ةيسا ورك لت كب او للا نسا مفي دس دايب سر ااهك ( ذ ةكتفتةل قيلت ب وقتل ) با تلفت

 ريتك ب اون لا كس نلا لي ركب دن لوكات كالب قريت حجو كح نبي كى راكب يف لولد جت اسس سرت هوك ب شايل

 ان اطيش ليث دلاو#ريتدارم عسر قرواهدلاو قريت حس لشروا ليث دوطدودارع سس بك وال حسبو كس جفا تس
 بتول فج ب رارهت اعيد ( ليي باوخ) ذقت لإ طمس ل ارو« حس رجال ىو لكى ( قل ع نو الماك ن انا نمو ال اكن انا

 ل بوقت وقتال لآروا ات ركاطع برج هيد ذهس تدب بدات هدد كيا كرجل كس

 ارت لي انرفاطع سيتا او م ربا اداد تاب هس رجل دذ كس توب : لب حس سارك ا هيمج قولد لوا ىلا

 -جس تساكاب ليس داب سرج نقلا كتاسكس كادوا راب هس قاولكؤبا بد

 رود دام وزمردكي ه2 0

 لج هراشا فرط تم كف ال ثنوموراشاما كلت لش لا ,تابآلا هذه : قوق
 < قرعت# ناب نيبم لعهداغا للا قحلل رهظملا : ناو .

 وم تر ورضى رماع لل صوح ا.كلوصضوم كت جس يبرد صم امرك سهرنا لاش للا ءانئاحياب قوق

 رواء هنإ ىا < فوز ن اشري نإ رواهلقثملا نع هففخسم نا كح هراشا لي للا ُهَّنِإ ىا ةففخم قوق

 -<هس قدافمال لي نيلفغلا نمل

 يقل فذ نايك قب فيكي ورك ف ذم فلا تقي اب للص كيرلس , ةفوذحم ٍفلا ىلع ةلالد : نوف

 تك اال
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 هس تيكر د ب لدب تايؤر ُثيأر لع هراشا لير فاشا لا مانملا ىف

 دايت تارت دماغه .ذباج ديلاج كثيرا ر.ةيكت : لوف
 ايكايال م اللب ىرعتم ل ابجي لكالاح جس اتوب فنب ىرعتم اًديك لع با#اكتابراذاضاا ءاوئاتحي :نلْوَق

 دهس تسردان ال مالإب ىرعتم سس دو كف م نمر حك لايق ااك ذيك ب لصاعاك باج



 ١١ هراي (1) َفْسَري ةَرْوُس لما مج 09ج شف لاب

 دو كيك سحب

 حجج

 :رصقنم يلو نكس وبال اع

 بج كي انسوم ل صاح تتذو ىارصقميب رواج ىلوم ٌلامنجردوا تيبارب ىوكولرصقم كل وزنكس نوباتك اس
 لان لب ناايزذ كرم وقى عا باتل ىلا رج كبس جي ويم لو بطاخن نالوا كس ساو ومن لش ناب كرم وق سا باكو

 نابز ىف رع ةرقتل_ ساكت برع كدج بطاخم نتلوا كس مكن آر قر كى ل زان وو ك- ك تييارب كم قل لوم

 ساعبس ناار ني رتب ىكايند تسرابقتا كسري ىلا, ساداروا اجت اروا تغالبو تحاصف قيال ذا هوالع ادم لان ل
 كس ( ليرجج) لكالملا فرشارب (اةققاقفي رج ) لترلا فرش( يف رع) تاغللا فرن اوك تكف رشا لا فس لاتقل كل
 تيارفل زاره ذ

 :لون اش

 رثنادبكن بر ماج فس قارا مبا دواييودرم ناو تاج هو تس لش نلا كياجس قا تنياوروج رطل سس لوزن ناش .

 تالقاقت بآةس لادوااومرضاح لي تمدخ كفن بآ ملاتسب قدوم كيادك سيب دصالخ اكل ا هس ايكت ياور تس
 هدهك كل خيا ل باوخ ل فقلت فس وكن  يسالتج ل داب كس لوراتسنلا هش بآ كس اك ايكت ضاايدد

 مان كس لوراسورايكتلا سم لازان لارج ترضي كس ساجد شومان تنذو لااةفاقفف ب آءامت اليد سد ةسك

 دن« لاباهك فس ىلا كيال نامي قايك د: هداني مانكس نا سنك اهك تس لادد يلب و كى انسب دبي لا ف. بآ ساني
 سام انك( لوئاحب) لوداتسة سبأ

 نائرفلا (29 حرورضلا © سباقتلا 0 3 (©) يلف © قراغا 2 بانولا © ليذلا 0

 تياور لءاركمايال سيم السا وروا دمحم اي تقدصايكة ىدوبي_عررفلاوذ (01) ناروملا (0*) نتلا 8)

 لوتتاور ضم( شيلور دل ن آرقلا بارعا )< عروضوم تمي اود ديابكس ىزدتج ناءادوا لين هيف ملكت ىوار كل ينس ك

 لوزن نلاشاكف سيب روس ل م نآرقلا صضتنز_ وحرم ىورار وبمن طل طفح ان الوم ترضخ ىف التخا كل ومان لش

 كل اوقا كس نيب مروا تاياور (قتسدح لي للسكس لوزن ناسك فس ةروسك يؤ تلك جس ايار فيمرت رهط لا
 نايناقاة درس ليو لسا نجس لقوة هسس سرر سس عير

 مس هموت سس باب ااا



 سجال جسخفاتزلل اج فنان ١١ هراب 1 0) َفُْسوُيةَرُْس
 بوقت كورك اوسيب تس نا متل ك1 فكتب انوجتروا ذلك خر ذوكت دن كرم لا ابك تس نلا هس دبي
 ؟س ايكل يصف كنا لن تاحنق اووج قلت اس_اكتنالةيلت ضو روا ؟ لوم لقتل ويك صم سسس ماش الد لك فينيل
 -«دكات ندر ع ستى يملا

 مي بسر ارجل ذ كس قو ذس يروا ك- لاوصل وفود ستاتي لدتا تاذ قب اطمكس تييادب دوب ةسدافك

 (نآرقلا صصق) بهسدوج ول لم فسول روسو ايدان
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 يب لل داو مزمز اه



 ١١ هرابع0 0 َفْسَرْيةَرْوُس | عمم معو ةزلإلك شفا كلااجج

 كفيارؤكعللع نش 9 رْضَق خفت

 -اكيبب ضل توك اللة سول ترط> لح فسول نارورب نب اهم نايب كس لبا لاه مام :نر

 دهس لمان ماناكم اقم سابا قبادتاج ىلا آى اظن فات ب وقتي تت لاه ماقمدد

 - لو تيك كليو اخ تجر هقظا ات ب وقتي ترعح لاه ماقم»» : غلو رح

 د لإ هيك ندرك رعبا با تنير اي د رع 0

 - ايلواب اوك ارسا ىنب ضرعمز_ غلق ةقةياع ف سول ترطعت ابجج قاطع نس

 ه| نشك مزمزإ>



 معاة جخفاثنلانَبَج نان ١١ هراب (17) َفُسْوُيةَرْوُس

 ةمهان بسن اك كفانا فس ترر>
 نلا لإ تس ول ذب كس اففتةةلاع ماريا ترض الفافلةخت فسوي عر للا 0:1 مقربا نب نتا نب بوق نب فسو

 نا لاقتنا اكو ملاو كك ةئاظ ضسون ترحل[ اتم مولا تاياور ضع نايالإب نايل تنب ليت ار م اناكمدلاو اك

 ترض” للة ةيت ب وقنال تررطحدحإ كس نلااهت اهلج لن ىتن لفن تدم تتفو كس تداالو كن إي نا: لاعب سدت كس

 لاب لاب روا كت ارب قتل دالة[ ضسول ترذعح نبني نبهت ايلركعراكذ حس نايل تنب ايلا لك افاةلقبل فس
 -ةسوتدول ريدا م انك نت ( كرش باب ) ىل الع

 :ركذاك فئات ةآةلاَ فسول تررطح لبي ني زرع آر
 دواس ايآل يي فسول ةروص فرص جرم الاس لن نلبس اي آزترم ٠1 لع كرك ن آر قم ان اك الفيل فسول تررنت>

 حررط كافالي مارب ترف اواو خيارك جس لص حقير ب وك يات فعسول تيرنر وا « لن لانوس يدمر عبق

 لوم ل زان( فسوبةروس) تدومليا كن آر قلم انس نا

 حس دابتلا ك- تعور دق لم لي دعقاو لاك لا سابك صن نيا وكنا سفن طايل فول نس يزرع نب آرق

 كفر جاوا سرك فكروا بس كس نوم قرين رذ كس درف كيلر ءجس داكدإيهدنذن كل اوزو يوزع نام ذدوا شكل د بيج

 نات ذو ترقى دج روض لوم قلب ىلا

 :تالاح ىلايفارغجو قرات
 ء لين رطل بث كس نيب ظثان تك حرا ولعم ىليذارغنجو كتر اتي قلخت لس سا رمت قرورض كل كس تتلق للا

 كس هلي كح مقالا ترطحروا سب كس الفال فقت لكاروا نب كس اليات ب وقال تررطح ااا فس تتح

 اك دفا لت ما ربا ترطحروا قلألا تررطح, ترمب ىداو كن او رمح يق اج لك افظةلفت ب وقتل ترتب نيسان هت
 كر العدس لج توكل ب ( ماب دوج وم ) مسن زكي لك كفاك بقال ترتد و الط كس لا افق بم لكنك
 نايك فمقاواكب اون لس مقار وردا لوم كنب كك كس مقاول شأ دب كضسإل ل اج ىف نا تسرورلا نت
 دهس لومءادتبا صقل ات

 :ءارتبا كدعقاوروا باوخاك الفتاة ضسإل ترطح
 ترنتخ نيدجاس ىل م هنأ رمقلاو سمشلاو اًيكوك َرَشَع َدَحأ أر نإ ِتَي هبال فسوي لاهفذإ

 روا لاشدع بس كك كس فسإل نااردارب تاب ي كس تركت بكر بج تالق فسول تررطح لش دالوا يا بونت

 همت ورتز لس



 ١١ هراب 11 َفْسْوُيةَرْوُس م مهو زلال جسخف اكان
 ب لالا ف لاف تب لك حس لد كفانا ب وقتل ترجح جا ره راك ا توب هوروا تس ارب لبا ان

 - ساجد كأي وتقل ات ليد اشب تس تس اروكوت فسيل رج
 «جروسروا دات رايك اصطييد باوخ ليا ذلة فسإل كوم نإ ذاتي ليش ادساح كس لوبي اهب نا

 درك سوك قافلة فس ول ريتا سسكس تون انس ب اوخ بنج نطفة لاخ ب ونال « لإن زم رو بكن اسكس نادناج
 ربيت كب اوخ سر يتروا لست 1ع نس لاب تخت اسس رعت لاب سر تركو تايبا نيكد نابي حس قت اوغي نبارك
 رع لك النفايات فعل تررع> تنذو لاا مت اصيب د باور ل فلقة فس تر طحت تنذو ل جس فاض كبي

 راسا كايا "اتساياور ف التخإب

 :بلطم اك با و

 فعسوإ ترق ل كوي لكن لا دارم حس دنا روا بس وتل تررطتو ارم حس خردوسدك ا هق ب بلم فاص اك باو
 رقروا هدلاودارمتس لسكس اتم مولا لوقت اور ضن ىلا رايك سس نوراتسور ايكرداهدلاو ليت وس ىك كفل ةلقتت

 روا احب هرايك فلق ةكقت فس وار حس لورانس هرايك ايار ذ__اةنكتلاةقفا تت لا بع نبا تمرط لإ دارعدلاو حس

 فلالاكت فسرل تررطت تتذو لا رك اوت اك وم لاقل ج ركأ كل يار هدلاو « لن باب لام كس نادارم تس ردوسدن اي

 لعاب لوم ماقم مماق كس لا. قش كوج لام لتوسروا_لاخ صقر م حراك ك الطف ةلباع ب وقتال ترطعح ايلا ك
 دهس ايكريصتسس هدلاووكلاغ

 شعب ىل اوُاَقْذإ زكذأ مهربخ نع هني ربع ّتِيَأ رع دحا مهو هيو وفسي ريخ قف نكد
 ةعامج قَبصُعُرتوأَنَِْيِبَأ ل ريح بحل نيماينب هفيقش ٌةوُقَلَو ادتبم ٌفسْوِل خهضعبل ئسومي ةوخا
 ٍقديعب ضراب ىا ام وح طاو[ ف سوي الحف انيلع امهراثياب نبب بم ءاطخ ٍللَصْوتلنبَذإ

 هحرطوا تسوي ٍلتق دعب ى 4عبناَوتوُكَتَو مكر بغل ثفتلي الو مكيلع نبقُي ناب ُمكيَإةِجَومْكأَلْكي
 ملظم يجْلاِتبْيَعَفل هوحرطإ هوقو قوي اكل اةوهبوه مهن لَا اوئوُت ناب 9َنِحِلصاَمَوَ
 اوفتكاف قيرفتلا نم ْمُثدراام َنوِلحْفمتْْن] نيرفاسملا يتلا ضَحبظَِتَلي ممجلاب و ءارق يفو ريبلا
 ٍءارحصلا ىلا وَعاَمعم هلأ هجلاصمب نومئاقل 0َنوْحِحللَنإَو فس عاَتمَْتؤَلَكَلَماَنابَئولاَق كلذب

 هي مكباهذ ىلاًوبَهْدَتَنَقبرَحَيَل نإلاَك نوفل هلاَتِإَو عيّضو طشدن امهيف ءايلاو نونلاب بحور
 © َنٌوُلِفْطُتِْمُحْنَأَو بائذلا ٌةريثك مهّضرا تناكو سنجلا هبذارملاو َبْْولاَهَعأَي ناٌفاَحلو هقارنل
 هلَسراف نوزجاع نورد ةعامج ةَيِضَعَنْحَتَو بْنَ هلك يسن مال نيل آوْلاَق نولونصس

 كاهل 2-3



 دج الج خف كل انتج 0 ١١ هراب (15) َفْسْوُيَرْوُس
 4 7 7 هيلا ساو دعا 331 0 53 ا

 نأب كلذ اوُلعف ىا ثوذحم امل باوجو يل ِتيَعْقْهولَعَجَيَنَأ اوئرغ [وعمْجاهاَومْدَمَلَف ميعم
 ىف طقسف ثوميل هْؤَقْلأ رثبلا بعصن ىلا لصو املف هولداو هلتق ٍةداراو هناعاو هبرض دعب هصيمق اْوُعَرْن
 اذوهي مهعنمف ةرخصب هْحْضَر اؤداراف مهتمحر نظل مهتاجاف ِهْوَد انف ٍةَرْخَص ىلا ئوأ مث ءاملا

 مويلا دعب مِن هبلقل ائيمطت اهتودوا نس ةرشع عبس هلو ةةيقح ئحو بجلا ىف هْيَلانيَحَوأَو
 2ع م ورام وسر 3 3 27222727 503
 ةنوكيَي ءاسملا تفو ةَمعْمُشأبأَوئاَجَو ءابنالا لاح كب ©َنوركسي المو اَذَه ميجنعب مهما

 ندعم نوما كاف بابن اَنياتمدْنعَف سوم اكرتو ئبرن قِسمْ انَنلبَيَولَ
 1 0 تك

 ثلا انب نلفلا ست تناو ثيكف نسوي ٍةبحمل ةصقلا هذه ىف انندهّتال كدمع ©َنْيِقِدضاَتلْولواَنَل 3

 هوحلتلو ًةلخس اَوُحيَذ نأب بذك ىذ ىا يذكرك هقوف ىا ةيفرظلا ىلع ٌبصن هلحس ِهصْيِْلعْوَحَو
 تئرقلوسلب مهتذك ْمِلَعو اًعيحص ءاراثل ُبوقعي لاو هن نإ اًولقو هقش نع اوُنهذو اهيذب
 ُناَعَتسمْلاهاَو ىرمأ ىا ٍفوذحم أدتبم ٌريخ وهو هيف ٌعزجال يجر اَصَف هب هومتلعنف م

 ردعم ىلا نيدس نم نورفاسن ايمو تسوي رما نم نوركذت ©َنوُفصاَمَلَع نوعلا هنم ُبولطملا
 ىف هول لسرا لذا نس َىتسَبسَيَل ةاملا دري ىذلا َمُهدأوَولَاَف تسوي بِ نم ابيرق اولزحف
 اذهف ىرضحأ ىا زاجم اهثادنو ىزشب و ءارق ىفو ىرّشُبيَلاَق أر اًملف هّجرخاف ثسوي اهب قّلعتف ريبلا
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 قبا اندبعوه اولاق نآب ةَعاَّضِ هدِِعاح هّرما اح ىل هَوُرسأَو مهؤتاف بوح هب مِيعف كلْعاَّذَه كفو
 صتان نيبَمَكِي مهنم ءوعاب ىا هورس نوعا يِلَعةللاَو هولي نأ انوخ شسوي تكسو
 ريح ىلا ةرايسلا هب ث ءاجف ندهن هتوخا ىل واكو نيرشعو نسئاوا نيرسم قَدونحَمموأَرَد
 .نيبوثو لعن ئَجوزو اًرانيد َنيرشعب ُهارتشإ ىلا هعابف

 نولاو ركل اوس تس هرايكه ودك لصق لوجامب ك- نارواال تقليل فسإل كج تنقيح :م

 كارو بفسول كبك لب لج آ ف لون اهب كس الفنان ةلياع فسإل بج ل ورك رك اكتتفو للا« ل لتر بعى ب كس كس

 «< راك ا بحار واهسادتبم فس ويل « لإ ةيبت دايز ثم لبا قمرا كك ناجاباهس دام ناي نم لاب لس
 دكضسوب هك (هركايا) ليث رب قل لت مي ليام كس نيد تري مكوك وفود نا ناجابا دامت« اتت كيلا رام ملكالاع

 دك مقيبرظ لاء ةساجوم فرط ى راهب: تلا خرجت نلاجابا # داب( تسر يجدن ا ) داهتب لس كد ود , يود

 بة دعب كف ايتيردداي ذك أف سوي كس سرك درجت فرط ىكروا قلت ولع داب لير دوت فرط قراهم

 لي تنءارق ب ياروا هود لاذ لش ليونكع# ردنا ىل ( اي )ورلد للا سول الوب كيأ حس لن نا اناج نب كيت كسك

 ه[ شجي مزفززو سل



 ١ هراي (15) َفْسْرُيةَرْوُس 2 مهي كلج خف كلانَمَج
 نورفارم:ةسساءهركافتكارب ى او نركب سمرلا لي رللسك_ ن_ركادج( حس نابابا )جس خت (تابايغ)
 لل باعمك فس بآل -جوايكن اجاباابك (ركاج) ذس سنا( نباطم هذي ا) ئاجا لاك: فاق لوك اك

 وكما للك «لين ناو تكبر لايخ ايل وت كا قش« لإ هاوخرت جس كس للا مك لكالاع ؟ سكئ تغار يوا سدا

 لدي سدس ناون ( لخنف) وفود ( لبن تءارقكيأروا ) هيحك حس اهك هس زم كحد حافر لك كج جت سس دامت
 نلاارامتكايد باوج ذليل ب وقتل ء لاوس مت كس تظافت كادوا« لي دوك يليكروا بكى اداري مكتكاج
 بذل روا #.اجاهكد اير ثبك سا لبي شيتا كرر تحي دوا ا[ سر/ءديجر تبع ترها لاهل اا نال

 نا ومر لوخش بي دوكل يبكي ومر ان حس لما تروا هنت ترث يرثي لب قلع ناادوا«جسدارم بج ذ لت( ح

 مصقلا«هسرهوت هراك نمت وبنت لد تع امج ( دب ) كيأ مكب لاحت اجاحكا يرثي ادا لاو ايد باد دس لوك

 وفى ارل ايلركه دارا خي روأ كس ل و(ىا بحج يانج ءايد حتت اسك نادك نلت فال ( ل.ل ب وتقل )

 هاما يق اليكي سوبنا تع (كلذ اولَعَ) هوروا < فوذحب ادجاك (اّمل) ليد لاذ لب ليونك دنا

 قلة[ فيسإل بج ءايداكل لع لونك تس هدارا كح لال ادعإ كس ذ# ركل يل ذت لك ئاروا دس ركب اكو وزو ارو

 اهرب لي فس ساري #دكاج لع ىلإ اقتل فسول ليي حس اجمال ايد وجيت وك ا ف 2ك كيني نكن يسدد

 قلءابآك يبل وم ايك ؟متروكن اددياش مكة سد ةس كل يخي هي زاوآ لكانلا ( فس فسول ) قد ذاو اوك ا ذس نوبت احب ةثءايلاداببس

 لاي كس فسول لين ىت لينك فس مهددا ءايك اسس ثنكت ئا وكنا فنس اذوببب ركءايكه دارا كلك سسرمتي نس لوبا

 علا سب ليت وق ( فسول )له 1 هب حس اي لاسهرتمتنقو للا فسد روا بو كقيقح 2 كى اني
 كح ناجابا غيبسا لاح بس تنذو ل ماشروا 3 ناجي دوك هو تذو ةيسدرمت كي لاحاكع درت كتل ااك

 هذ متوكفسو روا ل كوم لوخشم ل ىزاب لباقم كس اىزادئارتت لم ناجابا ]دامب ابك سآ سو ةسدد لاي

 مترج رك شكل و لاو فس كن ياك تاب ىرامت ل يسآءايك ا عكا ريب ذاك اختو وتب لاي كس ناماس هريغو بكيس
 نايقلاكت ابرام بآروا درك .ًايقي ليما جو كت بح ىف سو لملءاعم لا مترك نين جس كيدزن سدابمت
 توعوي ريل طلاع نفسو ف سول ناددارب ردا « ل تكسر ىلاكدب لع هدب حام تآليج هوب ةك تك رك

 دز طا نوخ انوع ثم ههصيمق قوف ىل «ج ك- بضل ب لكس جو كت يفرظ هصيمق ىلع الاكل ناوخ كش وم
 كاي دبك وأ ا يكل كح لايخكس نا: ئاهي دك يري دول آني نوفكس اوك ين ارواايك نولي كسي ياي
 ابن ( قانا فت ب تنل ) كك جب توجت نان اكيد ملاحي ضيأبج ذ_ نقالة ب وقتل جس نوف كفل
 ةهع ايان ها تاس سا قول ج لكتاب ح فرط فيا نس متي بس نوما تاي( دم سددها ج)
 :لنيمج ٌرسصف (زعد لافنووآ )وه تياكشووك وكلن لترك سو لبربص سرتب قرص رم( ب)



 مسج لج غفل نيج مه ١7 هراب )١١( َفْسؤُي ةَرْوَس
 كلاب ىلا دعس لالش هس راب ك ادهني تاج لعل اعمك فسوي دوا يسر كف وزد ادم ىرسما

 ايك اذ بير قدس ليونك اادواإيآ ١7 2 كس ف ارسم لفاق كيك ورفاسم كس نيب دوا جس بولظمددب حس ىلا تل

 منك ىلإي ىراوممذ كلم اهتم كل كس دس ال ىلا وكس ذتيسا فس فاق لئاروا ءتس + اياكففتةل يات فسول لن ل

 كلا ااع فس روا كك كيل حس از الا 5 لو لب ليوثكب دج ن# تسوس ء لي ركل صاح يلا ريس نامل اتق كن

 قرت كريما ءجسأ زاادنك ارواج ىرْضُ لب تءارقيادوا دمك رايماحنا الج( اقتسهوالدداءايل لات نس تحك

 هودي انج يلم قتل لو احب ك-( فسوب) سأملعاك ان انج ب اكذاليا ةزيءجس تتواكذ دهر ضاع. تياج ومر ضاع
 لا ايات وأ تقيقحل صا ىك ( مقاو) سد ةيسددارقت راجت لا, كف سول فس لوجئاعب دوا سل اي كس لالاو لفاق

 لكالاع « لي دكت لاقى لا ليي جسر شيم ان حس لايذ ا فس روا مالمو احب اراها هكذس لووفاكي قير
 ”يقاب كس ضيا تس ل سولاو كفا وكضسو لس لو امي كس فسو روا متر تاب تس لادقلا هت جس دركي دج هو

 كسول لاعب كح فسوي ردا ءايدركتضورف ضكيكس مرو أي اب ليث تل لومترددنج كح قت تسبق لل 0 روت تب

 رواراثي د ليث نس ساق ادي رثوكض سيب فس ضل ضرواءاي لارسال سوي لذا انج« م تكر ساس لو س

 د 6وكفسإل لي لديك زوج ودروا لولوج ى ث وجود

 5 دير حم هر | 0

 ديف قش يي
 لالالا ف سو ل تيب امك سي لاوس ايد باج اكل اوم كياركك اء فو حي فاضمرج # مالعرسخم ريخ : الو

 فعسول كيس ب لصاع اكبادج لات يحالص كنب فرط ل ب سا كل لاس تاز لك فسول ككالاع جس عل او فرظناك
 دهس شئ ارتكا وكب اا ذياجسايدركرباظ ف مالعرض م اريج فو زجر جي عضوي هلل جب لاف لظ
 يمقن يئادتباماليب فسويلاليسهراشا للا ادتبم :انلوف
 - كت لاعب لالعاب ماتيقبر واتس احب لسكس طاطا لل فسيب ترنت ناين كس هراشا لش لا «ةفيقش ةقيقش : قوق

 -ج 2 مقر يوت اضرا مكه سهداشا ل م فاضا كس ةديعب «ةديعب ةديعب ضراب : قوق

 - قارب قريصرتا كوك, ناونكل يرام «ّبُجلا ةبابغ : لو

 -<-فوذكو# < با#اكمتنك ناي «كلذب اوفتكاف قوق

 الاد ةس عتار سانا .زمء اهل مك( حقف) بم ان رك دعا وعرداضم عقري :َقلْوَق

 بي باو اك امل ي كلذ اولعف قوق

 عازرشجي مزمزا»



 ١١ هراي ل0 َفْسَرُي ةَرْوُس انلكل ته 0+ يضف خزلاَنبَج
 فس لعب سوك نع ب كك كذاك خاسر وصل جكس موق أ ٌةَّصيمقاوعزننأب :لإْوِق

 : ؟الاذ حررط سوك فتان ةلقيات

 عقري قّثج انركنايبكل دار قود لش بعليو عتري دصقاكذاضا نا عستنو طشنن اهيف ءايلا و نونلاب : موق
 تقاسم لم ىزادنار يتم تك اجل سر يفأك بعلن طشنن دوا« لو وارق ووو ملكت حئتروا ب انك ندعاو بعليروا

 ده بتمرير شأو فل لير يفت اء ليا لا عدوا سن امكمتل اع تنس ريش ياك ترن ب عستن دواليك

 بوقف ترتر ةلساعب_ لأ ريك ال فلا ل بندا ووصل اتيرب حسسفاضا لا _سنجلا هب دارملا : قوق

 كام امكوك ادرف وك يبارك تاج اك ال افلا انخرط نيت لوك نا كفيلا

 سيروا باوجاك اوبهذ اًمَّلَف ل غلحاج سم ةمالك ع بادجاك ازتعا ساي ف وذحم اّمَل ُباوج :ّقِلوَق

 ب كلذ اولعف هوروام فوزحب اد املاك لصاعاك كبلات

 2 ركانك رب اخضر انْعضَر (فو ُةَحْضَر ؛ .قَق

 .اًضرف يا «نيقداص انك ولو : قوق

 -ج فهذه اج اك انك و ل ياَنَئْمَهّتال : لوف
 < ييتررايعي زق بوصنم الكيس بو كف وم فرظ هصيمق ىلع ىنعي «ةيفرظلا ىلع ٌبصن هّلحص : :ملوَق

 و مسصستال ل

 ملوي تاذ ل اكررص ل بذك مدس مكبس انرك ووك ارتحا سارصقم يفاضا ا بذك ىذ ىا: : قوق

 طساجانامدتفوذحىذركاروا« لا ارتعا لوكب اذا لكاذ ما قثمتردصم كاي دات: كس ركدفاضااكى ذه ليتسرو

 -< له لدعإي زك اريج اكدم تسرد ل سقلابمروطب ل

 كلا. ماناكة شبا لو تك اتم تب انكماظتااك ىلإ وج ضو تب ريضأكذ راو يءاملا دري ىذلا :ًنُْوَف

 تاق ا ةرترعف نبا

 نم ىقتسا «جاج[ن لصاكل وود < ىقتسيل لش لوف ضب حلي ليوان هنم ىقستسيل : لوف

 ياللا ةسرمث «رهنلا

 دب بطاغ ل تداثبركءل لاجسايددبكاًؤلجم ءادنوت راثبء قرت خرم ْىِرْشُب ة ءارق ىف : اوم
 -هس لسسيح الص

 ه| نكي مزمز >



 سس لآل ج جف تزل المج ١5 هراب (018) َفْسْوُي ةَرْوُس
 دنيا ىلا سو حاحا ناسي

 ع
 بي ضاواف سول "صقل ايك ا يك ينشب تاب لن تيبكل ا «نيلئاسلل تابآ هِيِوحِإَو َفُْسْوَي ىف تاكْذَفَل

 - ليث لايناشن ىذب كل ك- لولاو نس ركل اوسروا نولاو نس كن يب لا لكي و بحب تمت

 9س نوكيا

 كح لاوس ليا كس كن كرش فس روس قرد كس لكئرزكتاب نا لش للسكس لون ناش كس فسول روس

 ترش ىاب كسا ذ كن يك شم قاب ايرج اكتدن ك افقنن ب آ بج ركع قل وم لزان كفو ليي لع باج

 درك تنتحر روصرمموكدتف لا ( شيوخ تنم ) لك شوكو اي درك عر ورمش سلس ىك انتغال كب اك ىلاسرا ذياروا كت فلام حس

 دي هدوبي رك كت ل ناك شسراكرخ [ىعر قر كف 2 نددب ناد كير السادوا سوم دن بس ايماكل ب لسا هوكي تس اج

 ورك اوسود تس تدوين كل للا مك ابك س دوب ب لاايكد اها اك راي الدوا ىلاشي هي ىقياروا ولت ير ليل ساس

 ليصفن ل كي اهقاو قلختمس_ ناتي فس تررطت سود ؟ لوب لست ل ويكرصم تس ماشد الوا كب وقتك يب يأ

 - ك2 ابن ذكر ع سى كاك ابك
 انساك ادبي بس هور ذك ىلا قو فس ب آروا كس لاوس ل ووري حس بآن اطمس تعادب كودي ةسدافك

 جدو وم لم فنسول ٌةروسو ايد

 ردوا هت فققاو لوك حس دقو ا بلكت وا تتر مش اع لوك ددقاو سا نك اقايكب تنل سا فس لول دوبي قادري

 اقفال يآ اكسو مولعمو قاري سلاوتكس تار قري د ذك نادك الق لوو جوم لوك تس لن باتل ا لطرق لا

 طب لا كس قا كاك ساس لبد لك كت وزروا هزجج كي آي اني درك ايبوكض سول دعقاو حس لبيصف اا

 1 -امتانلسوم كس ىلا ققوير ج كل يصفوتا كلبي تار قلك اني درك اب وكدتقاو حس ليتنا

 نيتروا لايناشن ىدب كله اك تسدد لكى اهتشلا لع سجس لتتش روعا يب اقوي دوغ لاوس دوبمر ظن عتق

 اهتالا ذ ليي لي وك كس تلكألب لس لوم اهب الك رك و دوجوم اسمو ماكحاروا لتيادب ىذب كح كس نولاو سك

 ءجاحاج مب لقاك تسمكتو ترد ميك ىلاقن نقلب بول رك عقاو سا ايم ابكت لابوك اذ تدق كىلاهتنلا
 ح81 بآري ف اسكا كس دوبي دج كليك كن دكر شم ضوصق ل مروقاو لاء سان تدب نان اكتنفادص كانت رك

 فس ركن كو العروا شح وارزا لاكن سرك لويئ اهب دك قا فسو عررط لكس تربت كذب هت سدرك اوم

 مدان فرط كف سول لي [تنفو كيارخ آ مكر ضاجلا دقيق د لوك ب فافنختاروا تنام« لي انج لقيم ذا لك حت اتكس هروشاس

 هكدا ةقاو ورع نيا فس لومارواا يك افريب بص انه ىلعا كايندو ني د ىلا عتاد وك فيات فسإل « # آلم رات



 ١ هراب )1١( َفُسرُيةَرْوُس "ها ىو كلل جس خف ككل انَمَج
 2 كفن حررط ىلا ليي دركف اومر وك بست لد ايرد تيابثروا كبي مح قع لو اب تذو

 ري ف ذوب نطلق تك لمح ريوربآو تاع فقتي ب آل م هناب لتس انه بوصنمككي ان قلت لس يآ كددامب

 دعإ كس نولاس ىتدنج د وااكج باق آ كنا تحفر وا ىلايماك بآرك مهدت حس ناك يك آن دوو ىتدلج نكي ايكردبج

 فموي ترض يهب ب تارمصتم انت ىك ونمو لجدول لو اجب ىقروا ىف نسا ذس بآبج كيك ندد ىترات هداك
 - ع درجيو فخر لق كرف “موي امكيلع بيرغت ال” تانلساو

 اا ىدقاو

 كح ل هراب لكاس لقفل ب وقتل دل ترضخ ليف كرت او كس لو احب ك- ناروا الفنا ةاَع ف سول ترطح>

 بقل اك الفلة ةلهياع ب وقتل ل ترج وج لومي لكك بو نادئاخ كس 3 كس بسروا اوي دالوا بحاص اكرلرع تس لك نا

 ليم لك طالع بوقت ل و حس لن لذي راب نا( فراعم ل سالك يرسا ب نادت ورب ير كلسا هت نيئارسا

 انا ايلرك كف تس نايل تنبل بار نام اك ايلف غل ب وقتال رعب كس تافو كانا تس حس ناس نايل تنبايل ويت
 لاب روا كح لاعب بق اطلاق ةع فسول ترضع ناب ناب سوم ادي نا اينبروا الات فعسول كسا ذود حس نط

 كس نا ىكلاقنااكل يثار هدلاو ىك فتايات فس ترطخءج كير ذكري وا لمين ومان كس نر تس لاب الع لذ
 -امت ايكوم تتفو كس تدالو لكن ب اينب لن نييك

 بحاصدلاو ةييسا سلوي امب كس الا ةلت فسوب كج او وراق اك الالات فسوإ ترن” حس تنبأ ا كرسود

 اب ةررط ل نات "يروا ءاومرسحوكن ارب لا« لين تكسر تبى ومتسريف تح افا ةياع فسد هول اصاب دوك

 رجس لاس ىلاو ذم ناش اى ذب كف سول لون ايك وك لوبا تس لن وم ايكوم ماك اون الغلة فس

 ماكاو متري ذس ذي فو لد تعامج رؤتقاطروا ىذب ليام تك كس لا جس اج ىل و هدايز حس مت تحبك وم كت هددوااو
 ونا ل قرم صحتروصوو ىك تءالغس اج قاضناان لكي كبحاصدلاو #دام ةلحا؟ لثة 1م نايك سب لإ ةعآ
 رام تيجروارجتق كب حاضدلاو عررط ل اودايثب لع ككل ادهرود كس ن اربي ابدج كأي مقل تووركل كش سو

 #وب تك نب كيت متي ركب لع دعب وانك اكنل_.اذ سن سونكاي لأ 5 احومب وصفت رس

 دعإ كس ذاب ح تءاروف سول كل و كل كس نايب ى بي تلي «نيحلاص اموق هدعب نم اونوكتو
 - اكياجوم مز كرمير اج كباب كوك لب ا جوج تسرد تالاع دابق

 م اناكل مح ةسارلا بئاص وداي ز حس بس ل بي نادك ج فس لحب كيأ تس لبي لوا مب ىت نا ءمهنم لئاق لاق
 لي لونك جس اركي كاوركاد لوك سول بكيس ايات نوحمخ_- ضتبروا ليتور ف بولا ذوب ف ني رسف طنب
 ارول ىئرصقتمار انتحر ساء لي اج ل ركل اكتوكس اق لي آرب ليونك ارفاسم بحب وا سد هدئذ ب لابج ود لا ذل ىلا

 | نسبي مزمنإ>



 منجا ج ضف ثنا هم ١١ هراب (18) َفُسْؤُيةَرْوَس
 2س يدا ناجي م اقدود لكل بم لد دارو كياج وع

 ىو سإل قو لس تاب بي لب هروخم نايم كس لات اهب بج فسوي ىلع انمأتال كلام انابا اياولاق

 تساوخرو ري لب زادثا تاباوخ يثروا ومر ضاح للي تمدخ كب حاصدلاو نيا ف اجايدلا و لش لي كه رجالا

 رواد اور سدد كس لسا مت لكالاح لاكن انهيت ري محك لبي سراب كس فس وكس اك جس تايايكاي ناج اياك كليم
 ليك ر وا يي هس اهكد تاس قدازآ كو هك ةتكيحد جي كل كس عزفت ريسدجت سس دامت وكلا بآل كي لث ددد
 نيت تاس راببكالسا لبي ايم رف ل لل ةات ب وقل تررط> كس لي اركتدظ فت عرررط قد لكما مكتروا تس دوك

 ىرابتلوج داي شكك ةرطخ عت كي هسرسوداجآل ينتج يخإ كسر ظن ون ا كن نأوا اجرك يشي تن وهور

 - 2 امامك ريك لوك سا سوو كت لفغ

 :رجد كف وب لوو طخ اك يه رضوا #أ وقل

 همجي للا اي دوا« هت هدايذ تسربت لش ناعنكن  ذرسدكا يك وسكس جو لاا فاي هرطخ اكتب يك ل_.الففاللت ب هل

 نماد كابي نال فس دوا لإن يداك ابيب كيادوشوو كا هك د بوث كيا ف فايل ب وقتال تر طك

 فعسو رج ءاي دارج كت حف ادم هذ ةتيسرثك كيا حس لب نا ركاب ايان كلمتي فعسول هل لاير ثكك لد في احا لول لش
 قي ريك لضروا كت لامي لدي تيبس رثيبب ودك ومر ال حرر للا لش دعب يتناك شكك بسيتردنا هس نان زالاظالفغ
 هجري ك ارك لوكان اج بيتل ع نع زروا كح اذوب احب ذب هدايا تس تكالب ناك كت صفا خس

 حس لويماحب نادوخريانب لك باوش اوك فاةةظةيط ب وتنال لوقت ب تيب اود فيا عس لاب ني لا دب تنرع>
 - كارب التاب قروب السمكات كريو كوت نا تدر طخ

 هداك كل اذ لبي ليتوكوكن لا بحجج كبس ايكن ايي ندع اواكدنل_اذ لع ليت ونكوك افظل فس فس يطرق اما

 القت فسول تتذو ل« لاسم طلبو جج قل تيس دهني تاب كس نلا فس لايت اهب تك ثني تس نك لينك
 قو ءالب وكلا لو تس رك و ديكس وج # راش رايك الدب باو كس فس رك متري نلا اجرك واير تس ناري فس

 فس ل ىلاقتدثلا ىو ثاكى د لش ىت نايمدد دوا ايكلل لم لي نك كدكر لش لوذ فيارب « كح ليي كه د قريت
 لت تاياور لب كس يبي لا ملاس جوت لوم لربي دج نانج كرختب كيا ىت بيرو لا رف تل انحلت
 دامب ناني وكنا ذل ريتك

 ال اعقل كس نانا زور كي صيت حس لوين احب سودا ذوب لاب اكنلا جسد لبن ليو نكذ ور نت كليات فو
 -ايداهنو كن اريل دذ لس لوثروا



 ١ هراب 07 َفْسَوُي ةَرْوُس مهرس سمج 20ج شفا اج

 :ان 1كم نس هراكل وجت امب وكم اش
 نلا ب وقتال صررطتونُي لايك باب تيس سد ةس د احب ب تقفو كس ءاشع تم «نوكببي ًءاشع هابا و ءاجو

 ق5 لابكف سيروا ؟جايكل مذ قكر لينك دابتايكجسإ لش ثداح يك يكمولعمب ع ةرجاب ركن اوآ ىف هد

 وكفسول ناايمرد لا «ذيد ثوم لاي كس نلاءاس ةعيساوكف سول روا تكس ومب لوخشم لبي نس اكذ ذود لن لبن م هاك هس لو اهب

 يئأكيآ 3 ندقلاراموكيسآ وج جى تك مروا ءايك ا هكا ي رطب

 : مك ليكر اج ستعيش
 دايو كب وج جس تاب جا روا عر ورش لع تدير ش( ود ) تنقباسم كاب هك يا رف لب نآرقلاماكحا فس لركن

 عرولا نب لس لي مارك باعت عس كتان ث يي خ داحا انك نقلا سفن فتن هيت ثلا لوسر وون« - لآ ماك

 2 4 بلان رلس 3 كتنقباس ل طوددت اسكس ضي ب

 0 ذرب اى ركل ياي 2ك فس لاعب كشنات الباع فس نأ ءبذك مدب هصيمسق ىلاعو ءاسجو
 ران ثتوعبت اكنلا نس مل اقتدثا كب يلام ريتحتوكض سول لك بح د نقيل وكب حاصدلا ولات الاكل ناوخاك ا كسك

 يس رطل ركلات يسد الك عي وك ا دضتاسس كس ف اكذ ناوي تس ركل يدرك ان س تاب ساونا كس كس سك
 هذ ارك اقر شطتروا ميلك يكفي! ءايارفركدد ملاس حيو د حرك فق ب دقن ء انام تمن اناعكاك

 ؟ انجي ليس ليت نركل ايامك ررط سساوكض سو

 ٌربصف ًارمامكسفنا كل تلّوْنم لب” (بارفءايكوم شاف ذاراكى اس ل حت ىكن اري ب وقتل "هيتجنرألا

 تس لا جايك الدتساي توجت فسول ناردارب سف: ملاس جك ركن _ةطفظةظقت بقتل تن يو
 مفراعم«ىبطرق) ١ كبس احانركرظنق كري نا رقروا تالاحدجت اسكس لكل ودوار ك ناقل فركاك احاي تاق كاوب مولتم

 :انلاكت سلي ولو اقفال فس روادورو اكل فاق

 ىلإ دوا يك لن نا ديمو ريغ ارك تحب تساردوا اتا راجرصمعس ماش لقا لكن آمي نين ذر ىلا لفاق كيا اتت

 لوك ىيوكتسلكى ىلاقتدتلا كج يتيح ينادقاو لافتا ير سير طناك وكدلك ءبتتبري ليتك تس متن ىلإ يك
 كل و ديس ارفادهب تلاع ا تقيس تططكع ديري انمنل لاَبَعَف ناش تء شاش ملا تت نقب ساق افقاو تنكب

 < ايدرا رش داو" قاقتاوك ا نانا ةلاجآ يل سمت ذو اكنلا تل تاهفاو قرب الق

 ه| رشي مزمن >



 (هؤضاج) ككلإآلّج شف كزسلانَمَج 0 ١7 هراب (15) َفُسَوُيةَرَوُس
 اج ب التخر عت نب كلام ماناك ا قرا مذ كتاف ىك لاي منك لس تلي نيس ةس نالاو.لذاق اعرب

 تيبابن نسكب الكت لو ةوجروا ايل زك و نفايات فس فلا 3 لو 1 لم لونك سس | بج اجبت ليل كيك نسال لإ

 بجي[ كئاكزلاجتاا ذب ليج تاباك خخ ذب “مالغ اذه ئرشب اسي”"اناالج ىءأروفو ورلد وكييبادت مآرب جير دخت
 هي ماقتم لاكي وج لود ةاجس ايل لاكن حس ضنك وكض سول خس ولا ولف قلك وم مولتماك ويم احب كس اا ةلياَع فسر

 هنري ات كل وقلما كس نير ضرك درك ت خور فوجب كس سولاولف وك سوب فس فسول نلاردارب كس اسال نيير سف ضب

 فسول سى نولاو كق_ اترك سب كتقيقحرلب ح تايآ لك يزع آر قد رواه تاباور دش روا < لربح تارؤأ

 كك ل رصض ادتاسكس تراهتل ا. دوا «ايلانب مالو لاك تس لبتونكوك فيلة
 نابي «جس اتم لاعتسا لم ل وفود تنضورفوي رقم ناب ايفر رشف « ةدٌوُدَعَمِهاَرَذ سخب نمغب ُهْوَرَضَو

 نولاو لفاقركاروا ك لوم قتال نس كت خورف نع اج لانو فرط كف سول نااردارب كريم < لاقااك “كلود

 روااومادوس ل بم مرد ليث كج املكووعسن ب رنا بع تيياورب نس رثكن با ءكس لوم قت ن# دير قلع اج لانو فرط ىك
 35 لن كت اياور كرما 0”هروا الالي للسكس دارت 2 ربت ب 1متردودود فس لو اب لو

 هبسدوا قرب قتل تفل رز نتشاسس دعزوج تاك .دهاز «نيدهاز «نيدهازلا نم هيف اوناكو

 لي ملءاعم لا فس ناردارب ركل ب يق كس تييآ لإ كح قضي تاودو للاب كس ايند ل تارواج ل كس ىو

 -ايلركلماعم سي متارو ليتات نركادج سباب وأ فلات تسوي رصقم لص ان اهتخ نرش اونيكس لام لصرو

 اندنِعهباقم ٌةبْونَم قر اخي ةَيَرمل زيزعلا ٌريفطِقوهو َرضِقَنِمَةَِتَعىِذَلاَلاََو

 ٌبلق انفطعو بّجلاو لتقلا نم هانّيجن امك َكِيَكَو اوسخ د

 ثطع اًيؤرلا ريبعت 500 ُرمدَمْلَحلَو غلبام غلب ىتحّرصم ضرا ْنِضالاََفسولَتكَم زيرعل

 ءىش هزجعُي ال ئلاعت مرتع كلغ 9 ةدئازواولاوا هنّكَمُتِل ىاانكمب ٌقلعتمردقم ئلع

 املَحْدْنيتا كلوا ٌةنس وثلث ولاهو هدد َلبآَمَلَو كلذ 0َنْوَمْلَعيال راقكلا مهو اكلات ّنِكلَو

 د ©نينِسحُمْلا ىزَجَت ل هاهزج امك أَو اين تسيئ البق نيدلا ىف اقفال 324

 0-5 تيل باتو اا وا هنم كلط ى ِهِسْلَنَع اخيلز ىح ايف وهل ُهنَدَوأَرَو
 3 :رم للاب ةوعاوط اداعملاَ ءاتلا مضب ىرخأو ءاهلا ريسكي ةءارق ىفو نيسبتلل ٌماللاو مله ىا ْكَتيَه ل

 ةامبا ىا ُهّنِإ هِلها ىف هنوخآ الف ْئِباَقَم اومن مح ئدّيس قم ُيِنارَتشا ئذلا ىا ُةّثإكلُذ

 ٌىْبا لاق يكنس يول كلذ هسا رهو َعامجلا هنم ثدصق ٌةَيَّثَسَهْدَعلو ةانزلا © نومالطلا علميا

 ناو وابل دا ريال هدم جب دق جيديدا ل ايم قضوا وي اح

 ها نش جي مزمن د



 ١١ هراب (1؟) َفْسْرُيةَرْوُس رمد عميره كلإلج خف كلامج
 ىف 9َنيِصلُخمْلاناَبِعْلمَنرَنرلا ب[َمَحَفْلاَونايخلا ِءوُصلا ُهنَعَفِرَصِيلَراهربلا هانيرا َكِلَْك اهَعَماجل

 هب تّيشتلل ىعورارفلل ثسوي هيلا ادا بابو نيئراتخلا ىلا ماللا حتفب و ءارنق ىفو ٍةعاللا

 تعرف باِبْلااَدَل اهَجَوز اهَدّيِسادجوايفْلاَوربد نِم هصيمق ةصيِمَق ثقش تدق اهيلا هّئبذجو هّبوث تكسماف

 نآب ميو همْيِلاَباَزَع ©ءْيِلأاَنَعَوأ نجنسلا ىا بحي ن7 ؛ | انر ايكيا نمَرَجاَمَتَلاَق مئاّهسفن

 ىف ناك هنا ىو اهمسع يبا هلأ نتيلم ده نيش عقول اعدت تسوي لاك ترصنت
 فلخ ريد نِمَذَف هَصِيمَف ناك نإ 39يزكل نيوو تقدصف مادق لنصف هَصيعق َناكَنِأ لاقف ديهعلا
 خلا ةارآ ُنَم ءازجام ِكلوق ىا هنالك َنِمقَْصْيِف اهجوز ااَيَلَفَنْيِقِدْصاَنِمَوَهَو َتَبْدَكَ

 عيشي الل هزكذت الورمالا ةلاَرط ّنَعضوعافَسَوُي ايَّلاق مث ةّيِظَع ءاسملا اهنا نكد عسل

 .َعاشو ٌربخلا ٌرهتشاو َنْيمالا َنيرطَحلاَنِمِتْدكَِ ِينَدِل اخبلز اي ٌقرِغَتسأَو

 اغلى ليا ءاهتزيزع ( بقلا)روار يفت ناك جتا رفؤكض سيب نس لجنس متى رصملئاروا : ميري

 حلل رام كل يتب( انركل احب هد عر ىبارولانيد ما اكت زرت ا قت ) نحكردختاسكس ما زحاروا تازتوك ابك
 اكد تاجنس ليوتكروا للك سول نس مت حررط لرد ءامت ( درع ن) نمت يزعروا انمى ايان اوكا م ايو تبان لنك

 هب ديترم لمني مودك ت ايكاطعرا قا لئرعم ككل وكف سول نس م حررط ىا ءايكل ناب فرط لك اوك د كسر صم زي زرعر وا
 + يفوذم ةكلمنل فطغاك (ةَمئعنِلو لع اعكريجكن وبادتوكىا مترك اج ((ىد تددفوكتلا ذس مترو )كي
 زجاع قثلولوىلا جس بل اذ ريودارا خيسادشلار وا ءجس هدا واد ملت انكم ى( تييرزق) عبق انكم

 مق« لاس ساسي طسحووروا كك عار نخب فسول بج وا لير جخ بس حس ىلا نر ف كم ورك“ ولك نايل ءقكرك ين

 حررط اوك ور كويت لب لامعا غيب ا مروا كس طع ليكي حس ذكر افري توب: ب صنم نيدلا ىف هقفنت روا تمكنا ذ-

 ركن انجب قب قتل! ذغسدوذرب نا ىف زوروا سوو ضلك سرك ت دوله وردا لن يسدد اج

 .1) «قاجآ قدلج لوب كركرنب اورد (زور كيأ) دوا ءلكذكبلاطم اك ركاروب رصقمانيا حس سا تب ( لك
 كادوا جسام هرسكدسءاب (ٌتسيه) لع تءارق لياروا < 2 نايمالاك ك لع لوم قبس لت مت( فس
 «لوماتباجهانياكا ادخ انزل ( نم ) هاني ىكادخ ابك ب ( فنا قةةخيات فس ) . دجت اسك منك ءاج لي تاءارق كرسود

 الفراك( نتن م اظل عسب تابءانسرك بأتم اخ لن لمان كلا كل اري ىثسزعرو اد يرفبت ذا ضو
 كبر ذا ورلا تل ركودارااك ا ىكضسول« ىتليركدصق داك نزح سلا نتن كرك دارا تخيدوروا سل يَ

 بوقل) لكى دركت وص فاؤلع ب قتل نحاس فسيب يرفق سابغ نبات يد نإ
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 سعوا زج هشفا لانج ضب ١7 هراي (17) َفْسْوُي ٌةَرْوَس

 اهعماجسل باوجاك ال ولرو؛ءٌك كريب ر ذك سوبللا توباك ا سجو كج اراء( دختاب) ب تح نا( ف نة
 كح تل لورتب ضلي راهو تقيقترو لير ذاب حسانذروا تنايطوك امكك لامكو هلا نابرب ذم« فدذح

 413 لوطووردل ( لي لودنبإ) هر زكري قتل ج دختاسس قفكس مالك( نيصلخت) سن حما رق لير وا لع تعاملا نتي
 ردا ايل ارثبك ا كفو فس تروي انج كل كس ف ذو كل اووروا ك كح ءارفافسوي كساب فرط م ذاودد( تت

 قلاب يه زاوردولر وش لا فس لوودروا ءايد ثاجي تس تي ترك ا كف سول حل ترروتراكرخآ ايثيك فرط قي اوكا

 كس لا ةساوس ؟ هس دك هدادا اك نز تءاقوت قرتت#ج كت اج ازمايك ابك هس: 2س لاف اذ ترو

 اهلهم ةس كرب اظتءارب فيا فس فسإل « اج قوازم تنك كب سولو د زوك ارك إي تس اجي درك يق لن ليتوك امك

 دا اتي كس ىلا ثم هس هاد يأ تس لي لولاو نادت نكس تمدوتل اوم لك ششسولاىك م اهي تاس تيس تجب فس ىلا

 اكاركاروا حس انوع وروا تس لقي تدوخ قلع اشتي تس ك آركادرك اكس لاب ىو تاو اخت بن راوبكل وج فس اهب

 اني تت وأ سكك فضول سرج وش كس لا بج ين انج «<س اهوا حس وجت رو لج اطي تس فيد

 ايري < اكبضفىتركاراهةيشالب تدوس اس كاك ل ةقروع “خلا دارا نسم ءازججام”انبايرارمث اهكء اعلي داوم

 ككا قاعم كماطخ ياذا ذا دوا «وتدن تيرهش اك ادك تورك رك اكس اروا ود فس اج وكتاب سا ما ضسل ها

 كوم روبشس لير شدا هس سل وراك طخ ى ةنبشالب

 ُهاَرَئْشا ىلا هتأرمال لاقو ُهارتشاف ىا«< *َرّضِم زيزع ٌةارتشاف” ريل فوطخ ب فطاعؤاو لاقو :َيِلوَق

 هانا فوذحيل اا ليي عسر صماظفل فل تارطتخ تع لاح سلاف ركوب قلت اًدئاك ّر صم نم < لعازاك لاق
 لم تروص لا ءرصم ىف ها رشا ىا جاي لم تكس لوك لف ضنروا رصم لها نم ها رتشا ىذلا قوتي زفت

 (ىدحام ريسفت ) -اتبد سك ابتلا لوك

 -<- هلوقم هاوثم ىمركا رواء للخت ل لاق هتأ رمال

 -< ةيزءبقلاكس اس ماناكت زيزو كرمم «ليدنق نزورب «ريفطق : لوف
 وحرس مازتتاو تزل اجي نيساوكنلا م اندنع هماقم ىمركا قوق

 -الاو تكسرت تر فري عراب« في كلاعب اروصح : لوم

 ودل ةملعنلو قسم الع بوصتتسو كوردقم نأ رعب مالك جب (رراش ل هملعنل : قوق
 ام هكلمنل ضرالا ىف هانكس « وجيب تراه فق لش تروصل اوم فطاعؤ اوكي واج ايكو راشا فرط كن وبك



 ١7 هراب (10) َفْسْوُيةَرْوُس هه مور كل جهسخفزلانَمَج
 ردقم لف طعل وكسر ضن كوري فوز هكلمنل ف طع اكةملعنل ليث توصل ا ثيداحالا ليوات نم هملعنلو اهيف

 هملعنل ضرالاىفهلانكم ء كو جيب تدابعي قت لب ترروصلااوج ودا ذو ادرك يب تدوص و ؟رسود<س بلطمقيماك

 رمضسب كلر كاروا لب اني كل اوك امتد تك لوم قتس نوب نقتشنس مرسلا هكلمن ءثيداحالا ليوات
 8 لب انيداشداب دك ال ته لوم تس لوم قتشنسس_ ميملا
 -< اك زوري صاويب هدشلا : قوق

 -ج هكلمنل خلع هنكمنل ترابع رج تن نال لير ارت ليت
 9س كبل اذرك يدحاورميضوا بت اذ شن سدح او قا, ءا المصب كا ف تمدوكى ا «هقدوا قوق

 < كك دعاو فرظ لابي لعافس كاي دكه راشا تس هنه تبلط : نْلْوق

 <س هداج مال ل كلل. ؟قثمكيس_رما قنا تيه « كلوا تيه بكرم وظف ولكي كل تيه قوق

 خرم (ح ور) ا ىدلج لوم قبح ىندجت لن ء ل نتتكس ا« ليو قلتي فو زحل خلوق روب اج نس دورجب فاكر ا

 ونت لم, انه تسيهروا« آل نحل لس لن حاس مار يس لفك اروي كلذ تيه له اماكخ ل بيش لع

 فاكس ايدرك ياو تس كلل كى اع بطاظج نش تيه تل كك تحاضو كب طاؤن ال لي كلل لت بارع
 كآ كل ديه وج ل ىو ناك تسيه لع اج ايكيا ك- ك- تحاضودوج واب ك دس ومدن تدورض كب طاع

 هك ايقس هّللا كاقس نحل اًيقس ككل حاه لن اتقكب اطخ فاك اًيقس اكالام لو كدب كلايقس كاريبج» لإن

 (شيوردلل نآرقلا بارعا) -< ايكأيال هليكر يا ضلك ل «لإ
 -ج كلا ع لئرواصما ذوعي ذاع هي هللا ذاعم قوق

 مهروكز ب سس لف اسكت هس فوز ب ادجاكا لولاك سور اشا فرط كتاب ل افاضايي اهعماجل ال ول باوجو نوم

 توم لائمدقمرب ال ول باوجاكال ولك لا ءاهب

 كلذك هانيرأ ىا«ج هك بصنل ب لكس بو كفو لوتفماكفوذك كلذك مك هداشا لم يا هانيرا قوق

 -ي.قلخت ل فدع انيرا مالاكف رصنل روا

 بس و هه سد ب ص

 جلو فت

 :ىالقروا فسول
 ك- هلف- 6 ىلا لصاا كياوك تاي فس تر نس لاو احب كس فسول كيس يا زكا لكدتقاو كمل

 ركل تاجدلاسمروا نلاسليع تار وخولرصمحس ماشرلف قي ءايدركت ضو رفر كس درارقدتخي ركمالغ لع تسبق ليا لوح

 6 لا ا ا



 مضي كلالج جف كتل انَهَج اكنلعل ١١ هراب (1؟) َفْسْؤُيةَرْوُس

 ركلات ايكت خورف وحتاب ل .لفاقرك اكن حس ليونكىت فس لوين احب كس ناادوخوكض سون كح اعلن نير سخي قاب راج
 نولاو لف_ انك انوه مولتض وكي حس لاو وركب« ني زق ا آر قش دوا جس فرك تاق قل تقفاومدر يت اجك دق اكس نيب رسم

 - كك لرسم تو ادت اسكس تداجت ل اسد ءايلانب مالمننيادوا الذ حس لي ونكوك كتلة فس لس

 : ليتم لوا كدت كف سول تح
 وج اترك دو زادنااكس اع انكر لابني يتمرد ردنا نيس اولبب ياك دز لك فاقت فس ترزت>

 ءانومج نا « لوحي وو تبحث آ كاب جس اي وم لاقل اكهدلاو جس رمت ى وجت جس انكر ترا مث
 عرج شدوا هس قراذد هان دوجواب كح لاقاب مانت نارك قوم بيعت الغ لب كى داذآ٠ كل افو بس دس لوي اهب

 فس وم تخورف لير مصرا زاب وم تك مزاين رسءاضرب اري ىلا -اضتقروا باص ري بنت اصح« رك شري تمس عرفو

 ده ابكب وقف كم ل داب كيك
 لام د لمار لاكي

 :(لادرصاافسإل
 اك ارت رصمتخ ( سوم ) قلاع لاركك ل لاهي هت حاجامج هاو ا كب ي ذيتو نادترصم جلل لاس دارس هدابي رقت

 تننطاسلا راد رص ومب لاو لبر صم تيت لكم الغ كيا التلال يلع فس ترغح نو ل ءامت انرك وم: ناوكرف بقل

 ناب فس تبدوا اهتقرديلو نب ن اير لارمت اكرصم ل وفو نا« خاو قت اص نر آل ابج مخ خت ولج ىلا بلانيت لس
 فيا اياب زيزع فس نار قروا ريفطقإب راهيطوف تار اكل تايلاء يو اكرعم كل كس تاباكق اذن« ايامت ديس نل؛

 هت دال تق روج عذب كول, قر كلى وب نتن ى ذب ريانة فسونر ظنك ارك تاب رر ذك سرعشرا ذاب ذود

 تلو ير« ككل تمبق < زيك كدر قت تس ادوا كك ربارب كس قاروا انوسريارب ك- ناذو ك الفلقة فس ول كك كابي
 يلوي روك اة ؤ يقع فسول ريو تبق ىراحجب كذب نس ىلا فقر دقه كل كسر صيغ لاتقل

 :تملكو ترد كا ار

 بج لابي ل لقر 592 , تكوش بح اصدوا ند نتمليا مالغ قكوودوا ىودب كيال تكي د ىذاسراكى لاقت ادغ

 اكل ورا ارا اك وعساك ا تلودب كف اصوا كأي ب كح ىرنع.يلسو تماما وار اقوو ملم لكدنزز بات تسمصقى يا ول انين
 هدختنوا انعفني نا ىسع هاوثم ىمركا < اتبا<اماج اتاي ذاب لمار ماناك ل” تائديت قي اهددوا < اجاج نئءادالُ

 ا سسلساللسبجللب6ُْااؤ5 622ر7 و بيبيببيص ا و ا يي نويتحجحل-٠



 ١؟ هراب (07) َفْسَوُي ةَرْوَس 1 معاج زج شفا لاٌَتَج

 - الانبا متوكل اي تنك هدم فوك اك أب كي وكر تست زعس اءوحجيو ادلو

 لاني كيش برأ لين شئت اهقاو لافتا لولي جاب دوج دختاس كالت فسو كيدج كنج اينو مولحم
 يلام روا رادع امج سانخآ ارسلت حس تينمو تراضحوجولجب متن ودب كيا تق سلو ءازجا كريب مق لو
 فسويل انكم كلذكو ءاومداشرا ل ىاج_ ديبكا يوك ىلا ذساج دره بي رقنفوج ب داجايكرازت كك

 .(ةيآلا) .ثيداحالا ليوات نم هملعنلو ضرالا ىف

 :2[0181ا6 فسإل روا ويب لرصم زرع
 سومر وتتسع برئ اصم مرو تانارح ا رثكا ىلا تنثلا“ نحمل ىف ننملا تنك امسبر” جس لوقضر وبي

 كدت قودب كن اهنكذس لك, زآ ا تبيصم لبي كن يك قادصم اك اوبء دم كرتز قاس كنية فسول «لإ
 - لب تتاسواوكا لاق[ ىئالغءايدانع كل اءاكف# امك سس ذب كيا كسر ص: ر اوبك ندهتو بي بترك كل حس

 امنت ملاعاك ىلاوج اك دفنا غلب فس ترق كدي وو« قوم عرورش شك ز؟ نشروا كرب حس بس كرت با

 حررط كرو سنو غرد مركب اكل نعدو للاب ضد مرداس ندادج جس لاي ولبي لوكك ل ورب وثو ننس
 هحسدجتاب ربت نلاد لكك دوب قبب لد ىديت كرصم يزن دختاساكت تطور دا «دك يسري فس وس ىلاو رف كا يحو تمص رونم
 داون اخ ءودي در واكب وتعلو نا مدلاك فق كلت مارب ارك لك فس و: ناب رقراو ضاوي نااج راج ب ري فسد ءايكشمونج

 ني زعرواوم الت سن شوا لكاي انك ادت نكت ررط سكي حس لاا العب بنتن لل كس توب: بصنمر وا غرادج و مث جاك تسون
 -ه دكارويو مز كايانكس كويت لرعم

 :اكس لش وداجاكا الز

 ركدنب هس ذاودد كس ناكمركوموباق بس زور كيا آف احكي دان كج وداج حررط لا بصب خس تروا زا قرص كي

 كن اتا ىءاشءامت اكل, ز ؟ت نكت نوي ك- -ةفيلةيقت فس ترحل اكد اش تك قف ركرارصاروا كيس د

 ردا« لاب لكل و زار طو وكب شل واني ب لكن يحرر 1, قش لب لبس وحي ودل ال حس نلت لش تركن لاو وف

 ايكركءراكفاس حرر طرب تالاح ءراد م ذ دوك ام« تروا فوخدش اك كدنب هس ذاورو « نلاوج وفدوخ النايل فسد

 رارق فس لد كس للا ايك كل ازفا لصوح لكى ويب لرصم نر زرع تبت لس ل كيا فس تسول حس كراك اس كت ءالاع

 ا سكب كس ساد «شتئزلرب سين ؟ايكل زو وكل هس ول ليا وكب لق تاي ف نيكد ىىرا رقيب لكنت
 ىلا كيآوج كشوف ادت يح قرصم لاه لد ماكو لوقا اود ف ىلا قو طهيبع تون نبا ء تمص

 لك باروا ل ءادخ هاني ءجس نكي رفموم لوم لن ىلا شيع آت سار هارب تييبدت كل جت نات ى قس
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 سجال ج خفت هنن ١١ هراب ل َفْسُْي ةَرْوُس
 تماما كرمصم يزرع لما غيسسا ل ايكرولءسس الومو كل ماك اتم كم انقوو رواج هذا تلالج مك اك ست ورك لامرفان
 نومل ارو اكل ورمل الن وق كورك يبا لم رك م تسمو تاز تح نس اجب كس تك ملغ فس ل لوك نايخ لش

 دهس لا الف قس دايقناكس لاو ماجن كك

 فس فس ب ايكرارصا ب يسد لك ىو ةدارا غيبسا نس لارواءاوج رنا لقلمك تري ارب ىديت رص يجر
 يدركر هنا فاصدخ هلك كد ووو ترن كس ل نابع ىلا خس

 نسحا ىبر هنا هّللا ذاعم لاق كل تيه تلاقو باوبالا تقلغو هسفن نع اهتيب ىف وه ىتلا هتدوارو
 و ءوسلا هنع فرصنل كلذك هبر ناهربار نأ الول اهبمهو هب تمه دقلو نوملظلا حلفيال هنا ىاوشم

 .نيصلخملا اندابع نم هنا ءاشحفلا

 كيس درك تب هس ئاودددوا ل داب 3 سيح سا تجسد وو لم كس لج نس تردوك ل اوكف سل الس دوا

 مل لنخالب ءاحكر حس تاز فس ليس ىف عاري (رصضزيزع )يش الب هاني كاد ابك س فسدي 1 اب ريم لكما
 ردا« لل كون ناب كراكو دوري يسارك تس ركو دارا قكوودول ايكو دارا حس فسيل هس ترو ا ببادوا تساي لك الق
 < ل لودنب ضلي دامو كت وكلايح بس دوا لاب سنا مه لب ابدل تاو م سر ىلا

 ريشا اهبرهو هب تمه دقلو
 ائايفهس عقومو ماتم ىتد ل كك كس تموج كس تيب آديدا نكي لإن كلير يخت فلك كو داكن تيأس نرسم

 بد ناب هس ناب ذالك فا ةلةات فسول ترطنح ىويب رص م زرع ك عسب بلطم « لإن بس انهو لو زوض وداي ننس
 ًاعطقوكوارا كس لا ذ_.كنفقةكةلت فسو قتررصصرب ل الراكر ورهداراانيادوا ّلآش ذاب حس شمم هيا كدب كس تبل نا

 كو اورد كك نكن ح ىلا فسوب كلك ريتنروا كل ياو ب لكلاب كودارا كس لا اسكس قادوا يدرك د

 -.ايكاميتياكنلا ذس دب كرصميزرعروا كح امي فرط
 ل ئلسا حس او+ لاعقسا لبن عر ورك مالك, الولع ساضات كدعادقى وجيك جايك ارتعا يدبر فأما حا نيررسفم فت

 ناهرب ىار نأالولاهب مهو” كدي تءايعيزقت< يكتسرو لاعتسا ل مالكت ايمرداك ا تس ظالكسهدعاق يل رع

 ري م اقم اكس لات سسرد ك- سا لارتكاب ركل كو وكن ابد كس بد يسارك تيل كارا اكءانكى اضسيي ”هبر
 باوجلا للكل اد لاتوجد وكب لمعي وج باوج اكال ولدوا جس مدقنم باوجلا ىلع اد حس او+ لين ىتن مالك عر ورش ل اعتسا اكالول قب
 تس ايكوراشا فرط كى اركن اف وذح اهعماجل كن اتسم الط جس فوذك تسبوا

 لول هب ىدبتل تداك نا < تيبآير قاختس_هركذ تكس هدلاو كانك وم لسد يبب نآر قرأ كو دعاقل لا

 بئدتتبا# اكالول ابيب ( تركن طم ويتسكل وكس للا مترك سس درك ماظل اد دمك اخ بيرق ) اهبلق ىلع انطبر نا

 حييباييبيبب اا ب ب هاش مزز بسال



 ٠ 97 هراب (00) َفْسْرُيةَرْوُس مالا مهجة الج سخن لانج
 وقانون لصاحب ناب موك فلات فسر ركأ لإن نمي كل ابي حررط اء مدقم باوجلا لكل ادروا < فو ذك

 هت هك كو برن اب هدول ا يك يودارا ذس لوبا نايلتيل كو دارا قود

 ؟ات ايكبس كاب »و

 لاري دس مكركن آرق ؟اهقايكد و < دز كس هدار اك ىدب افلا فسول ترتر ووكبسد ناد لج

 كس لامك يس ايدركك اهب ررط لاوك ا قتووف لع تب طخ شا وا شاخيلب ايا ديم نآر ق ؟انتق يكب سد ناب ه هدرا يك
 ماقم كرا ايد باوج ذ_ةطفقةكلع فسوب تررطتاكى د كد زري فساجوم تب هذاورد ققتر ليبى اب ىت لئن كل اوسدحب

 عراد بس وكف سول تسمصحذ لرواد طعوكض سول وج اف بد ناب بهو موس اه انكسومب يك اوت ربك حس لات. اظال كس

 اوم كلوي ' كلل ذك” ءايك ايب ح ورش ةب دعب لح لا تا ذس نأ كج سجد قي ءاعكر

 - "ا تح ل لودنب ضلي رامود كك «ٌلايحس دوا ّلارب حس للا مت لي داشب كج”

 نيزع ايانكو رس ساوكن اركومرج اي اكتشرف ايانرك نس هراشا اكن ارواان آرظناكت رروص كب وقتي تررطتك جس ياصالغ

 مانقنلا انرك صح تيربك حس سااك افكت فسول ترضعروا انا هدب اكاديت لرمي زعبي تب تسد كس د لير كك

 اكدثلاب ناميا (0) تلج تباطعس بيتو ملك د يزع ن آر قرج جس رتبريضىتو ل "بسد ناره” هلياقم كس لااا
 لادا فصوروا ى انش نلاسحا كن احا كس زاب لم (©) رون يق

 شح اسايكل حعرط ساو ردايكايجيب نس ىديت كدي لاك احب فرط يس زاورد بج فول تر ضعت اعرب
 طيف ك- كس ف اهي وكت قيقت ل صاروا قي كين راساعو وكنا ترو ع ذك ملاحي دا ايتر كت رروكروارصم زرع

 ةدارادجت اسكس للا سر يتدج قيم يكروا والعكس ازم كن دروإ انيق ازم كم كنك[ يضف

 ادور كسب تقيقتل صا سناب اك ايي ءايارف ف انسوكب ب رفو رتل لا ف فلاي فعسول ترن” وهم افكر دب

 تاتا ايكاميتم فس لكم اتباع اناج لكر جاب رك احب دوا امم دن حرر كك لان كات ايكدب هدا دختاس سرع نس
 - اهلك ت وجبر نسا ارظظأ لآ شح اس

 كاي تح اسدوركا خب ايانجي د نءاريجاكف سولاب/غس لااهترايشوت دوار ارم قل كذ لاعب داذاتباكى ديت كديزع
 اكفسوو ايلا واكو بج < لوح تدوكروا < لوقلا قداص فس لج كاي هي ركأروا هس ذابتساد ترو 2

 فس ءابك وج تكمل لماعسر طاحن كل زم انو تزرع ياك يلوجبكت يقتل اسا فر صم يزرع انكي تس هيي نيمار

 ناز رو مترواعس رك” بسيبابأك ىويركبرواودرك 2 لثسوك ارواوركر زكرد جس.لماعم كس تدوخ ا ارواوم

 كك | قاعمرواركرافغتسا كك دب تلت ا قياازهلجراك طخ قت ةريشالب جاتا ذب ىت تهب بيع رذورلت

 فلا 1 هسا الا هادا هج فات



 ىو كلل جفال نمَج هن ١١ هراي 07) َفْسْوُي ةَرْوُس
 هيب ساروا ل[ رفاطع لاي وكيس وقدسسا د اداب راوتر يش كيم الاد سك يش تاهيل جايك بكم تاياور لأ

 تزرضو كل ندم رجم بارت لع رلاعم لا رواهس لي تبان عسدنس قى تعاددب نكي ىو تدابشيي فس

 ولىع اروا هس تدابش لوقت كيارسارسوو ع للدم جل فرط كت داهش لري دايخ كدير لثة واش لاس لوم لوح

 هدد كد اعم ىت تس آفعاسلءاعم تروصوج اقف دري دئابج دوا مثل اعم ليا ضو[. امام مولع ليب حس كيد
 (دوملت وه هظحالم) دهب احس تايادد دوبي ل اردرصق كميرات يش لابي كس نير سف يقمع

 كسوب ترطخ ترداع قرر وطبوج اهقجي راو يش كيا هادكي كس اج[ تملا” كس تياود ار وفم ليي لس سوريفت

 دج امت لامي دا اتي اك خيل ذ ز ض1 ابك والع كس لا ذ#ريضتا تس تمم ناقل لوب لم لافص ل اظل

 تدابشلابب (همركع نع ريرج نبا) اميكح الجر ناك نكلو ىبصب ناكام ءامتحس لي لهب ءابرد اش
 53 ظرخ انوه دوجوم ب عقومروا لداع ناملسم غلاب لقاع 2 لس ليارم تدايش ى الطصا روا لرعش

 اكل صنف نايمردك- تانايب داضتم قير فذ_ سال تربي قثثل ا فرص فتاك ء لي راواد يبي كدحإ تام الطصا
 ايدام دقي رطدت الفاع كي

 ريبمد احاَهَقْعَسْرَف ةِسِفَل ْفنَنَع اهدبع اَهْنَقدو اركِريزعْلاتارما رصم هنيدس ٍةَْيِدَمْلا فَ وسن لاَدو

 ّنِهْزَسَتعِممَمَلَف ءابا اهبحب نيب نيب طخ ٍلِلَضْقإَاتَلاَنإ فالغ ىا اهبلق فاغش هبح لخد ىا

 كن يدع, دس هدا عاب 0 تدعو َنِهْلا تل اهل نهتبيغ

 قي ىفظلو بهم اقبلي وطعم درب يقسم ةوطدا
 ناب تسوي ىا اًرهاَم هلاهيزنت د فسويب نهبلق لغشل ملالاب نرعشي شي حلو نمت اكس نيك اكسلاب
 هنا حيحصلا يفو ةيرشبلا ةمسنلا ىف ةداع نوكي ال ىذلا نسحلا نس هاوح امد هيوم الذ ام

 هبح ىف هيِفَقْدَمْلَىِذَلا وه اذهف َّنّذْلدَ ا أرما َتّلاَق نسحلا رطش ىطسعا
 ةتيرعطل نتا فرامل نوط محا رست قوقل نعوذ اهرذعل داس
 22 ل علا هل لق نيالا
 ةءأعد قير َتايتَف ىلاعت لاق اذلف زامل ةالذي د صقناو يسوديعلا هيلو رصا ّنُناكنهَل

 تالادلا تيا وراَمِدْعَب 0 ري ا كك لعفلاب كيلعلا نوفل عضصسلوفةَنإَنُهدِكَهَنَع لوقدل ّقَصَق
 .نجسف سانلا مالك هيف عطقني © ند ىلا قَحفيتَجَبَيَل اذه ىلع لد هونجسي نأ نسوي ةءارب ىلع

 لوم ىذي كك كس مالف نلادج وأ طيس قويت كدي زعل كامب صلب روك رس رشم :

 ل1 ف كااطوالا ناش وز رت اطال دفا ةاسكلا



 ١١ هراي (15) َفْسْرُيةَرْوُس مع معاج تلج خف كل انَمَج
 اهواك ير ذرات« قلو, تسول لا ا لابن كس لوكس لا تب لك اء اهكرركرا رقيب وك اذ تبكي

 قش اب كل وكذب كا تم شب شاراكم اكانلا فس دين كد يزعج جس ب ل عيت لما همك فسار تبن
 نارك اتاجابكك_ساائكتم وكن امك ااياركرايتاناعكالاو فس اج ايامك كش اكس ىرج لكس ناادول يد ياو الب وكنا

 - لو تنل اكل يكتنف تاعك

 كيج حس نمت نارواءامت عر زتان هك وروا لاركرايت ساب تساراسس نورس كلك نارا : مجم نيك

 رج روا لسور فيدال يري سوبر ثا نلا بحب انج[ اسكس نلاادذ كايد بكت فسيئ دوا كدي دكر جتا
 روأاوجرت قك اامحا كف يلكت زكا سهو لك # و4 لوخشم تاس كس فسول كح لولد كس نلاروا كل ثاكدجتاب خبسا ت

 ركل ناتي اوكار غل سا تشرف كرب لوك ذي جس لن لانا فول تير« ةليكدذلا كاي قلاش اح لح راكي

 اطعصح فن اكن سح ( ىومجيوك اة فسر ترط> الكيس لن ثم دح حيروا انج لل عر شين درف ىلة داعم يسيل
 ء لقي و نط واب ل راب تبح لجهد سقى اهك دق حدر يف تلاع كنلا بج ف قدي ذي اهقايكتيك

 تلاد اكس ركل بم اكدوا اك ير لكلوك فاجر وك اذ ل كيت بس دواء < نايباكرذع تساي

 ناب تاب كنار ىلبااهك فقالت فسو نس لاقروكن ا اكدر اونو لذ تمدد اكياج يكد ابقي ل لوم قا اي لبي
 ىترالب كك ب فرط كلش لبي لب ته كس ماك اسر وظن ليث راكد ورب سرها كاعد فلفلة فسو ءلس

 لا حومم لاش لن لور اكبنكروا اكن لج لنج لع ماد كس نلا ل يكن عدوك ول ذاب لاح كنا تسب ةس قرا دوا <
 كل كل وق اءد اكس اذ برك لان اياررفباجتساف ذس ل اقتدثلا تجد ىاجس.ءاعورصتقم تس (فرصت الا) روا

 لبي لير اوك ارك يكس يب فس ساري جس الاو تي داكل م الاو نس اك تاب وريشالب يدرك فدو كس نا تس للا
 « هلل كك هكر نايناشن لاو سكت الدب ركاب لك فلة فسول هو لي د وجواب ك- كس تد 0 لي دلاُذ

 -ةاجوم ني جاكت اب لاك تجب دكت لال هننجسيل ب( لعاذ فذحإ) لا

 تسالعاواكا ةأرسما ك قترابقفابر وا سيحاول سوظفلاكس اس ختم اير ءتعامجب كن تر ةوسن : قوق

 لو حال لاق ةاجبك تلاق تسب ىا<:ماجانال ل وفود ثنومرواركذناكل تكلس ساس قشر ثم ةوسن

 < اكديم ال فلاب ةنيدملا لج هداشا لش لا «رصم ةنيدم : قوق
 هو (ةلعافم) + ب اف ثنّوسدحاوداضمدوا رتء<سرجتاكلاءدوا رتروا<ءادتبم زيزعلا ةأرما :قوَق

 -< الس هوب للبي
 ها نشجي مزمإ>



 معو 00ج شف زل ذيج 0 ١ هراب (17) َفْسَرُي ةَرْوَس

 اه لوا نس لوعغضوو كس لا لابي لكالاح جس لوعفم كيب ىرعتم فغش كج بادجاكئازتحا لاي زيدمست : و
 هبح لخد تتر تمرابع ل صاج ل آركوم لتتم لعاب ءلوعفما لن جس زييمت اًبح كج يي باج ءاّمح سصودروا

 .اهبلق فاغش ىف

 -ج لوب ركبت 5و «بلقلا فاغش ءفاغش قوق

 ب اف ثمومداو قار نركرات تكس داقعا هب تدتعا : نوف
 هذ كتاباي غني ةساحكي لضرلإ ةكمازج سا كتم بعدم. ركب كد 4 ينام ما اكدم : لوف
 لش (ريبك ريسفت) هذي ترورش كى رت هيك ف اهكو م ناعم ورك ابك سىزار ماما ساتاج يالا راهستنفو كس

 «كح ةساج ةساكيككك كو ركرراك- لاف وخز تمد ب ذيع ليكي ررط ى اس لاجلك لايسركريم كك ذ_ اهكل ب آ حرر
 ليكن _ امك اتوموارم حس نشب ب ناوخ تسد ب زيمروا اند انامل ارم حس فذ ناو تسددوا ف ايم لكتب 1 حرر كسروا

 درعشاكل سل يي قت« تدان كل كس ذ_ اهكاناعكدارهعتس فس اكل يك كل شاذ ىلا حمرا ءانعن

 هيلئْنِمَلآَلَحْلاَنئْبنِرإَفَ, انأكئَرةَمْعِيباَنْنِبَمَف

 "يف باشر اكن عس لوكتسرواءاياكا:اعكرولارا ذك لد لب شت م”

 اماكرعإ كس لا نكيب عاكى زار ماا لوقو مدواءجس كت نيكسلاب عطقي اهاعط ريال ًاكتهذس قذيعمالع

 «<سايكرك كلا ذس تفل لبا رككورواهديبعوبا جس ايك ن عراتا كب واييلا نس ليس الع( عي) جرتالاوهو<

 ىنبل ةكتم تدهاف ءبايكل اعتسائر تت ةكذم ىكذ# لش نب رارشعس جاجابكة كتُم اب قُم كج نرت كغ لسا

 قارقل تاغ -ةيك لفي 2ك لوئاجبدا ذاق سا سبا ءاهيبأ
 ترس انم ىتا تس ت# ركل ليك تنو كل اهكب ريل كوي ية سس جو كد اكتم وكف اعكي ءاكتالل قوق

 -<ايكاي دربك أ كفه ري روطكسهراعتساوكت ذاك اس

 تتذو ساب اندم ب روطك ءاثتا لاهتتسا كارول كوم مسايب تنفو لايت فج اشاح هلل شاح : مْلوَ
 دوعن

 رج جس قوم تفل فوي م الغ نسا قويت كويز ريل اهقم ولم نك روك رس كس باج كلاي اهرذعل ناب : وق
 5 ةتسرورض يكفيك يوم نر كتم السهتت قر داب كد سب هيف ىننتمل ىذلا نكلاذف

 رظنديا وكر ك جس نكن اييوكى داجالدوا كروب ادلب جس ليا درجترصقم اك اك سب لاء اكبادج يلج
 ايكارم جس اتبر لطم كسر مدت اسس رم تتدرب هو بج لاب تدوخ مقفل ركاب نيس دوا لك كوري

 وخر وزعم للامم لات متازبل؟اكوبت لاع



 ١١ هراب )١0( َفْسَوُيةَرْوُس اهل مهن ات سضفاقالل هج
 ده باوجاكردقملاوسيايي هب : قوق
 - اكياجءركسدتاعريخب_لوصرم امال ايار اج عار فرط اظافاقةظتلع فول ظبية رمآ كسي < ويب
 ةرمآ رواج عار فرط كللوصوم اه للي لأ فرط فاتت ضسإل ريم رهآ كسري لاح اكب اج يلوح
 تامت ريخلاب كترما لم لسا ريخلا كترما /اريجايدركف عال بات هبرمآ ني لص

 .هلهاو زيزعلل ىا مهل : نو
 لخنلكا امج هننجسسيل لعافاك اه لخفادب كس ب ضارتعا باج اك ارتا كيأري «هونجسي نا : لوف
 دج لم اجرك دج ايكمر كس لع نر يخب لنا زلاجركأ اوم لعل او كس لع ريب
 نا < هونجسي نا هورواهددقمل ان ب < سه ننجسيل لعاناادسب كج ي لصاعاكب او :(يإوج

 .ًةنيجستادب < تدابعيز فن لطافاك ادب ركومرريصم إي واتت تسمو كرير دصم نأ «٠ «هولجسي

 جدو
 هددن ديول تاب رك يدرك ليوا اعم لاك كس كن حس قاوسرو تدي رك رص يزع ةوسن لاقو

 هيرالن يسال سايح دق لدي قرعم يزال ةسدء ايدج ب لش لاقرولاك افا دئاخ اشم دشورشرد ا« لك

 فقول وب كري زعرىك عفش عطلات اج آ ؟هدارا كم النخا تس مالظدوأ تدليس ب تس ا« كه
 ركع خب هور تابلت كل ماقاايباروا ل مااتفااك اك باح فس لاارواءارذكق اشرب نحط وكس نك
 روا ىو تمدد لك احل لاوروم كريش نإ دما عر وا نادت اخ قتاش زور فيارك روسي سس اج ايك الشبوك نلا لج ىلا ل

 لال ل دعت لايت كس خس كهريغو تشوك ير زن فس بسسروا لنبي نااوخ تسد كك < ذ_. هك ناهكبج
 راب تس مكس اكا اتكيت فس تررعخ لي ةر بوو لد مكوك فياليت فسول تطحن ربت كن يزرع بنت
 ل اكلي زج دك ليكم شات اتق لا تس يب اتو فكروا عرردوا طك كيو رك يي ووكض سوي لاامج تروم انت مك
 روا الكي كرو بارك ؟ جس كان اين جس نبك وس يدك خاس بس دوا كل كاكدجتاب تيسا لي قد وفتت اجي كس

 مالفدو ولم لكك وم ة كرري تسلك كن ارد يلايعاكى ب لدم طوكر جن كويت كدي زعرور جس شرف كرنب

 رو باك اكل اعاراهدوخرك دولا براء اهكرركن وحن جب ند مقبل داب كس تبر قش لش

 ؟لكي ايه لب تمال,ىراواءاجبسايجساجب شيا انبات
 س4 ةييسا سلا كس كرانكر» بات داس ايحو مشرد ايكو ب لصوتردي موك ارك هلم رع ديدي كن اظروت قرصم

 هس ركل اوهد لضوب قو ركاهت باجاني لوبا ةيسا لداك ا ذس ل كت ال ابكى يردد ءايكراهت رجب بجرم كي كودادا
 كو ءراوو لذ تبدوا كم ةراناجب ليتك اوت انا تانبكاريمت نس ارك سوم قيد

 | هز ش لج مرج



 مساج ضفا لكل نَمج هه ١١ هراب 0 َفْسْوُي ةَرْرُس
 اكىلاسن ليت لت اء كت الت فسول لبي تالاح نت هكتع هزادن كت الاح نلاادذ خلا ىلا بحا نجسلا بر لاق

 2 ىالغ قرجج روا قط ال جايك ىفادج قرجبروا قدح نإ رتب حس كرت ذ تاي ودب دج هس نااوج وف تدوصاو خيا

 اى كركر لحي لابي« ل آم كس تنطلس نر دوا لتر عسا تد دقدعب كس ةيدكتب لئارم

 يح انف وم لي تنطلسلار ادعس دوي اجر اكن ل تكس لارج س دقاس اك ورو بش اك احس لج لاجذب تي
 ترويج لو زلت فرط ىرسود دوا وو فرط يا باغ ليث ىلاجوم تفي فرب لسا ليتروع كوفر عكر يا سرج شرا

 ك يلارماكل شت نااوج وف تسري ادغ ب للي تلاع لا« لن سم ليي كح سنن اهي تار ب تفوربب دج لت اج
 اكل ول دورك رشب ىفب اهو كتي سارع لائ فير خت اق كي دوخة اهم هد جساتركد ب تعاكت ابد 2 ىلاطييش ناادجتاس

 كيا لش بره اكس اتركايقلا كوم ليي لد ى لد تس ادخ دخت سك ى زج اع تيياهخدوا جس اننا ناكل كل ايخ

 وكر ل هاني ىب اهم دوا دار ابعت لوكس ركلباقتعاكت ايي هاني بس نارك اها اب لب انتا ارييم لوم نان ا روزنك

 - لب اج لسد مق رم ليوان

 : لل نا رن اللافي فس
 اوسرو تدين ىو كا يكس داني مرجبوكموصخم راو اطخوك طخ يبس كياردا يك ايد عمت اخريقوك ةلقةكقيل فسوب لاصربب

 نايناشن لكى ضدي لك اف ةقات فسول ج ركأوك وتسود كس للا روارصم لحس هك مب لوك مب دا تس ج نس
 كل كس مرعي رن عا تلت ل كس ناك توك اكل سد ايدج اكدتقاو لا سر بشركات يكلم نقي ركود

 درك حاقديت قياوكض سيل حس فسابب ارك سقم قي تحل يروا ع اجا. ديالا ةيات فس
 ك2 لد تلت كك هدايوده درك اجسام

 الاقف ايؤرلا ربعي هايأرف هماعط بحاص رخألاو هيقاس امهدحا كلمدل ناسالغ ِنيَفَنجيلاَةَعَمْلَخَدَو

 لضيق ءاعطلا بحاص رف َلَوَو اهنع ىل "ارض قلب ىناسا ًاهوَحْلَلاَف هنريتخنل

 ليوان اَمْكيِياَيْنأَلْبَقةظقيلا ىف هيومان امكسانم ىف َةيقْرت ماعْطامكيأَيل ايؤرلا ريبعتب
 رولا نونموبرِموَف نيد هلو هلوقي اوق مث اسهناميا ىلع ثح هبفّاَقر قلع

5-2-2-3 
 هللاب كرت ْنآَنَل ىبني َناَكاَم بوحي َقح اوميهزن ]نواب َهَلِم تحبتاو 9 َنورِفك ديكاد مهلا
 رافكلا مهو ساّئلارمدَنِكلَو سانا لع انيطورلالصَفَنِم ديحوتلا َكِلَذ انتمصمل يش ةدئاز َّنِم

 2و

 ىنكاس يِداَصِ لاقف ناميالا ىلا امهئاعدب حرص مث نوكر شيف هللا © نوكيا
 سس قا[ وز إج سسس



 ١7 هراب )1١( َفْسَوُيةَرْوُس م معو ترلالج شف ركل اَنَمَج

 هريغ ىا هنود َنِضلوُدبلاَم ريرقت ماهف تا :يخ هالحاله َنوفَرَتمبايرَءنخَلا
 ناهرب و ةجح ْنطْلَسّنِماهتدابعب اهدنا لَن قو اناس اهب كراس اهي هس 1

 مهوساّتلاَرثكَأ َنكلَوميقلَنِيِلا دحوتلا َكِذ هيل اَةدَيكالارمآ هدحو ديلا ءاضقلا َمْلََل امِنإ
 ىقاسلا ىا ًاملَدَحَأ ام نجي نجلا ِيحاَصِي نوكرشيف باذعلا نم يلا ندريصي اس هني رافكلا

 تالث دعب جرخبب ٌرَلاَو هايؤر ليوات اذه هتداع ىلع ردح :ذيس ير ىو ثالث دعب جرخيف

 رمل مت ىِضَف لاف لاقفاعيشانيأرامالاقفهايؤر ليوات اذه * اة نم للا ا

 قسد امتبذك ماامتقدص امتلاس تقي اللا

 21 نسوي تكس تيل 0 5-

2 
 مليا ثيبات ل تا اع ةداورقسلج و [ارواايكايد لاذ لي ليث ( وكفسول )ين انج : م

 ( فسول) كلوب مولعضوك وود نا «راد هذ اك خو اشارمودرداانت لاس اكداشداب حس ل نلا كيا ءكتس مالغ كس هاشداب

 نساهم قاسل اذ ليا لع ناك ناز رورو( ا[ةكايكو روشة لوفد ةث ةساتريجأ كوبا

 نا لوبب سوم ساما لايغو دري رس تيسا لاب ةسدادممذل- لكسر مووروا لومار ثري روما لبل امكي دوك أ انا

 وكنا ( فذ. افناةل يلع فسول) لن كت ىدآك يئوكب آم« كياني ميتا بآل من« لين سر اصك سدني حس لي

 سراديب ع ىلاج ل الكل مث باوخوكمت ( زج كني ) ف اعكوج كاك نو فققاو تسر يتآ كن وباوخد ودل سو/ سا

 بايام بر ترم كعك موو ليكي حذرا لش دار ييجأ كا قدامي يأ كا ذس لي دعإ

 نااوتذ لي جاكت “خلا ةله تككر ت ىنا” لو ةيسا دات كاكا جس نك دامآري نامياوكل وأود نا لي لوقا
 لروا ج ديك كسه كيي سه ارسوو لو رلى تك ترغ [ك لري دوا تتكسر لبنك امي اري دذئاوج اعكر ذوي نبي داك وكول

 ايزعررطو تو كت مكى رايب كل دام« اعكرركرايقغا ني داكب وقتال روا ققتاروا ميئاربادادجاوابآآيسا وذ

 دا ليف اكوورك كرلؤنكا نايل هس لظاثاري سوك مانتروا دام ديحوق يي« ليك يرشولى اتا سكسشلا مترك لش

 كساب سو: ةيسد تال كن امئاكن ادت سكس تحارص# لذ ةلكك شوو تجيك ةسك سائد ذكرك

 يي بس )وجل رتب حدشلا هودكك بأ ايل رت رتب بر قر فاس تبي الا يس عدت م اوةفر لس تغرق رع

 راف ل تجلت اطمح لادد»« تسل لني كن: هان لا جك يرق ءهتنا هس بلا

 ويم 1 ةلنايلاد ددوا دنس لوك تابع كانلا فس هلادوا لت ك_ هكر فس اداد باب داب

 نسج نقل>



 مسد 05 شفنا نيج البل ١١ هراب 17 َفْسْرُيةَرْوُس
 باذطع لا ليتر فاكهوروا لولثكا ناب نيد قديح يدداورك دتجما ىافرصوا ادت اجا لاهيا

 كلاس ل ماديا سكس نادنز ريب اء لؤ ةس كل رشد حس جو ىا« ل جسدا فرط تنساب لتأل

 ردا هس ريب كب اوقدح ا ياكيالي بارشوكك ل ءذيسا قاس بوو ءاكاجايك اب( حس ليش )دعب كس ند نت قام

 انك (رك وف خر ) لراس لاس دنويياجاياحذج لوس»» 3 (ياجايكابر( حس ليت )دعب كس ند نت ( لك )ارمد»
 تاك ابك ذاع فس فءامكيد لباد باوخ لود متابكفس لود ناار كب انك لاي

 اخ نيقلاك ف و: قرب لت داب كح لش حس ل لولو د دوا« الوب ثوب ايالوب ع ل مقواوخ ايك ا يدرك صيفاك اايكل اوس

 ( تح دافديق )هوجن انج ءعس دنب ارق نادنز مالغ كيل نبك س للدول ركرك ذرب سك ا ةييسا ءاهق لاس ودولي تس للا
 اياب د لاس قمر يق فسإل حس جو ل ايدالجب انركر كذاك سل حس كل ا ذتيسادك لاس فس ناطيش كت ايكدمنابد

 دبع لاسر اب كج ايكاباروا هد لامست اسكس

 2010100 ص
 نيف في يي د

 و نجس فو زكر واج يفوز ف طعاكل خد رواج فطاعو اوك سوراشا لم ف ذع ل "ا نجسف : َقلوَق

 -امتريلولا نب ناي رم اناكاشداب لا كلملا كلملا : وق

 -< لزج كف ذب ضلايكوم يشي ازيا ذاك سابقا كيلا لولا يب ابذع ىا : وق

 لب طمس لاوس: باوتج اك اثنا فسول رك بااوج اكل اوس لاري ءايؤرلا ريبعتب م لاع هنا ١ ربخسم : : قوق
 هلأ

 حس ف_.اهكل ا كدناقزرت ماعط ذ_ نير ضضنارج نر كخ ووكر يف ارصقنم ك.فاضا ا ءامكمانه ىف : نوف
 باوج كس التلظالةبلع فسول دوا لاوسكس لوب ديق نوفود لب طم كس ريض اك لح ءاقق اناج ايدوك وب ديقدكدج سك
 هك دس اكل م كراديب باوج د واافق ل بش داب كس ءايشا لكف اكل بي باو لاوس كغ لحا قتر لبث قاب تنقب اطم لي

 -ه لك تداب

 دهس كري كب اوامر واه 2ك ديعبهراشامكايب امكلذ : قوق

 2 < نس دارباظوكر يحل تسكرو ا يجرمولع نالاك بيير قوراشا محا اجب كسديتبهراشا ما ديحوتلا كلذ لوف
 ل

 ب جيلنكت ود ريح لب لأ قي ناميالا ىلا امهئاعدب حرص مث قوق 0

 -ايكدت تش ارتكا
 ه«| لَسْبي مْرْمدإ د



 ١١ هراب (1) َفْسَرُيةَرْوُس هه مهجة ضف لانَمَج
 -ايلدمطق اسوس رش آبو كف وم فاضم ىدانم امن نااص لبي لما ست كب حابب ىبحاص

 ده باد# اكل اوس ليارصتم اكفاضا لا اذتمصعل :ًنْلْوِق

 يلع لب ارمي شاك ا دضوك متري بس ان زكرب كس. راه ل نفي اك اتةلقت فس ترتكب اوي
 كه نؤفاننا ماني دلي جس ليي زاتروا بسس انما: كليك تدادجاوءابا كس نلاروا فسوب ترق” فرص انومب بس انما

 5 لكل ابك كا جتا س نيس ظلت تسول رم جس بسام ان

 هس راماند# بسنه اناككرشو فكل سي لسا ع اكب اوج سايد باوجاكل اوس كك فاضااك انتمصسعل :(ْيلوَج

 ريت فالخت جايك مكر طظوطتروا فاصو كاي حس لاوكم تدك يس بسانمان كل ارب جس ماتو وكس لب نا كس
 هس ايكايكما تيدا كس ناوكشو كج كا ايكا عكر سئ فكروا فاصو كاي سر فتكون لاك ءاينا

 اهلج ب ضارتنا < باو اك ازتخا كيارصقماكذ_.[ت اهب تيمس ريش اهومتيمس «اهبتيمس قوق

 حاج[ الاتدم اكءاسا كل كس ءاحساررط لاس ايلوكر مان فس مناك لج لان م اندنجج ودل كوم جرن يلا جس ءامسا ترم كريم

 ايايه اهبمتيمس تراعي زق جس فو زحل كيي حس بوصتر يمر ف رتاج ب لاح اك باج جس لائاتسسددرك#

 .اديز تيمس ىا اديز هتيمس ب اتاجابدكاهيبججس قا

 -<_لوعفماك نوملعي ِِ نرريصيال : قوق

 جن د جه ل د

 وفل

 :لوخو لي تاخ لبث اكل وئاوج ونووروا كارئ زر اول د لب الشيلة[ فسول

 يس« سوم لظاو لب ناخديق كن ادج وفود دخت اسكس الاناث ةل يت فس لافت ا نس“ « ناديتف نجلا هسعمم لخدو

 تاز ل ءرادمم ذاكت اخ قي دواب كتاشارسدد دوا اهق ّقاساك شاب حس له ناي باو حس دابدد ياش نادت و ل وفود

 ا بلثكم اناكعرسودروا امن انولدا اياب وديا ماناك لاس ساروا ءامقر لولا نب ناي د ماناك وعرف كس شام سا اي[ يتعقاو رب لش

 - لو فلثكت اياور له سداب كس مانءامت بلاغ

 :جو كف اج لم لكس لافادج لاوطود نا
 ىكشفاس كف اب حس تءاروكءاشداب تتح ضاران حسو ىاتسس اشد اب دج فس لوك لوب كسر عسب جس ايكا يكن اي

 فالبوكءاشواب لكى ا ذرب ذ لش ىلإ اب فس احك هس هاشداب تركك ايد ع ال يوك ا ينج وك وفاوج وف ل وفود نااداكل آ اك ارو

 ايكوم كلا تدلماعم لسا قاس لسحب رك تكس وم هدامآري لا ناوج ون ل فود« ليد لا أس تسب سمت ل ووك

 سس[ ل مت سس بببببسببببببسبب سا



 مسج 201ج شفا ةزلاكيَج 2 ١١ هراي(0؟) َفُسَوُي ٌةَرِوَس

 ايكش ع فس قاس وني آش اسك هاشداب اناصكبسجج إيداطرج نس لسا لب ف اهكدس هاش داب دولاب د مق كازي ناني

 تمم الس واشداباب 1 لاحت روصر بج ْ ذابخروا هدول آم زاناعكري كل سا لح كشك امك نا يسألل

 ايل فس قاسي ان تبوك ورشا تابت قاس هاشداي ساو اطر ج ذ لش سك لس لا لي بورش ياس
 ايلي رتكالوكر وفاج كيل اناعكه وءايدركر اكن نس لسا اك اناحكي مابك حس ذيب ناندحب كس لاااوبب لاكن ئاصتن لووك ادا
 رواتس مجد لوم شناس كيش ءارتباوك سايد جيت اخ ديقوكل وفود ذ# هاشداب« ايكرمركاعكاخاصكم ومس و اج وج انج ايك

 «نيلالح هيشاح) -تجو كس مريول ابخ

 : خلو توك لأ تامر
 نستو ىر ابقسار تمراببطو لب وف تط اب دو تدابح دخت سدت سكس غلو توك تس ربغت ار الشلة فسول عررنع>

 رقم اكي آى كي وراداكت اخديقكق تختم كم ارضا تاء كي آى ديق مانتتس ذاننعل م ناخد يق س طا كس ىداددك
 جر فرط قال نسي تنحل لوري لايام كام تراك لي كب آد يضرغ مت يكد
 شافس سس فوراداي ةس كروب كن اذ امدم ل للكس ناركا تس[ بت ىلابر مهو تقفش وت سكس نلا ب اه تحلل

 ب نادج وفل ود هو زور ليام ايكاطع ىلع ئرصخي يور ريت اليات فس ترض لاقفاة كسل

 ء لب اريك لا يآ اهي باوخ ف منوم توب مولخم و آليك يآ بكه كرا ع وعر ضاع ل تعد كا

 وبذا كل كس لا ز[ك دفاع فسوب لضئت اعكيد سس ماوخ لوك لوفاوج ف لا كجساعكاف# نير سف فت لابي
 -ج فاالغكس لا ساد كن ضمك ريكس م قا ار كى يسم العسل نلايب باو تنفذ

 كس بارش لملاك د باوخ فس ابك س قاس لوا كك ناب باو ييسا نس لوثاوج وت ل وفود دك بص الغ
 تسلا ده واهس ناو اكل وودي سريال امك دس لمد كا هك س سوددوا لومي ثدي رونا كس

 - لو هس داهك

 كن” ني و كلحا ءافت تسوي لا رشل دو كر لس نلا قوز اك غيم كن يد تس داذ ىن دوا ىلن فة فس تر

 ت2 ناروااناج تسي عقوم ؟ خت تلح رك رم رف بكت ايدرصتقمر كت صر يقوك خنت بصخ اك ىكرنز كلا تع اننا

 ايل اطع تت لل سا قطتي كرري نا لمت لو لا رف ميحتتحت تاي وج ل ىلا هقدفلا كت ع «ايا رف حس تبدوا رن

 اد ذ لومانبكتاب كاتس مقل شركماك ودان يجأ كل وبا وف س دامني كت متناوكوررقماراهتكلعيب مس ا لس
 وحجر واو ركروف كي

 رادجاو ءابآ نيا فس لي ليي رك قس ترث آروا تككر لئن امباب فنادج ايكئرايتغاوكت ىلع كن وكول نا فلس ل

 5 ”رمق يرش وكب تت سكس شال تك كفي مت كى رج كتلك ب باق رواء نتا «مجيتاربا

 سيببسسسسسسسسسسسااا٠7 ساس



 ١١ هراب (19) َفْسرُيةَروُس 0 عمرا 10ج شفاة زملانَمَج
 - تس كيرا ركع قن الو اذان ليام ايلي مذ سا لف ليالي

 هدالعكس لاا مب بلاني بس كهذا نك اي رتب نوجا ودوم ار جاد ج ل ايكروف كري لا ف# مت! وتسود ا

 هس ىلاقتدتلا« جس ايل كف سداد تاب هس داهتكن نجل مان دنج اك كي وسكس لا تقيقت كن اوم تركى رنج قي كنت

 وراد لكدتب كى لاوس لامك ايد مكي فس لاس كتل فرص دف تموكتى رانا ليئدنسو ناب دب لي سراب كس نلا

 لو لائأوكرا ذك موو مجم كل إو لانس اب كول كركي متت مارى

 :انوه وتم فرط ب اوخرسجلاك فيلل فسول تر ضجر عب 4 11-3 تياربورشر

 ايا رفروا سوم وتم فرط كرجل كن وباوث كس نادعإ ل نكت ريح وت ءامك دحا اما نجسسلا ىبحاسصاسي

 رول اكعد ماهتا تصدخ ىك قاس كس هاشداب ناس بصح ركو جاي سس ديق وو ابد طوي روكا هوك اصكيد ب فس لس !وتندود

 هك نآلاب نش لب اهكرك وف جوذورمكس لادن يروا لاب قد لوس ساس اعكيد باوخالا» لودر فس لج

 تهس قير لصيف روا كيوم لصيف, واق يك اوس مقل داب

 لئاسصو ماا

 :لئاسمو م اكدادنجج موه اسس هروكن تايآ
 عرس كيت هس كس نا ل الشفافة هبت فسول رك لاو ىك قب وشاوسدب روا لوصر ب روطم اه تان لم 0

 مكس قرورض كل كس نييك شكاوب مولخم يس للا« تكسو دي ورك كولا يسب حس لس يكلم اهم اكتر عم نارا الخ

 بنلي ركتراهظ ا اكتررطتحس نا ليل ط وبر مو لواء هل د ذ كس تررشاعم ستى وك وشاعمرب روا لوصرجب

 رول كيئهس نتج اهانركتطاي رد حس وكول تكي اريج كب اوخلاوب مولعمير حس نينسحملا نم كارنانا 9
 ةومراتعا ب لس ومدرب

 ذي اكل وك ايب رذ كس قالغاو لتس اك يس احوك ولاو كت صرخ ىكقلخ حر الص كاوم مولعم كي ن9
 نيازي عوم سا ذ_نفالةققيات فس دكا اريج« ةيانركر اها اكتالامك يساوي ونا ل لا ادخلي ركل اجب داع ريوا

 مكسفنا اوكزت الف رم دقتاسكس ضالخا راها ركاءايكرب ان حان ومدرف ليا اطتسوبن ناادن اخانيادداايكركذ قوز
 - ا آل اكلي تعفن امى

 لوك آب « كسر مدقموا غلو تال فيو ذا لي لاعب كس ضرفاك يسرا ىئ ادرك ابيب تابوت ©

 ريقي لاي كافل ةلات ضسو ترطيب سد ف اجرت حسيت وك اري روط ى هت اب ب روط ىدارففاواووجرسم توم
 ا 7 رار 1 ا سال طلال اتا كا اك كس



 سوات جسخفالالج ع ١؟ هراي ع0 ؟ر َفْسْوُيةَرْوُس
 1س قلو تاك كي حس هاجر يجتا كباوخ ذ ةلفظقةللت فسيب ترطح و 12# كس فس كت ايدو ريتك باو

 هس وت راكرد تا روار بني كلج ىلا كس ماكس خي تاك جس انجي« اطخ ذاك تيار ودشروكن اد ذ

 < م خوض دايز ماكي رهل دذكس لالا ال لروا نب نإ

 اق قوم لاحبري تمام ىقياورايدداكل جس قديق ىلا ك- لب رس ليتن ةنل##ئ نسب تح ©
 الخ تبييعم كاكاو مولحمسس ساس لب ليقروصقي_ ليا كانك كاريس ق اج ساي كسها شدا, ةيسج لاابك

 ليف الخ لاك ناب لس ووك شون

 نم عبس نيعلتبي نْمايَنإَمس تقبع تيأر ىا ىف ديلولا نب نايرلا رص َكِلَملاَلآَقَو
 تلعو رضخلا ىلع توتلادق اهمال تالبنس عبس ىل روت لبَتس عبسو ءانجع ءدج فاي رتبلا
 ٌتاَمضَأ هذه ًاَولاَق اهوربعاف © َنْوربعَتاَيِمسْحْلنإ اهريبعت ىل اونيب ىاي لف وتقام اَهْيِل اييلع

 هيف ركأأَو ىقاسلا وهو نييتفلا نم ىا اَمُهْواَجَىِذَلاَلاَفَو نجلا ليت ناو يئلاحأ طالخا

 نأ تسوي لاح نيح ٍةَئاد ركذت ىا لادلا ىف اهماغ داوالاد لصالا ىسف ءاتلا لادبا

 قدصلا ريثكلا ٌقِيْدِصلا انف سوي اي لاقف سوي ىتاف هيلا هول راف نول هليوم

 كدملا ىل ٍلَلاَلج لح حدب رك رزخ يبد عَسَو ناعيا نمت عبس
 ةعب اتنسم اهحتفو ةزمسهلا نوكسسب ابا َنِسيعِبَس اوعرزا ىا َنبْلاَ اهريبعت ملم باحصاو

 هوسودف نوم اتاَنمالَيِماَل دسفي الل هس هوكرتا ٌةقرْدَف متدصحامُف نامسلا عبسلا ليوات ىهو

 فاجعلا عبسلا ليوات 0 باعص تابدجم ًااَدِشعْيَس تابصخملا عبسلا ىل كذب نِمَقْليَمت

 ومص يول نيمف .نولكات ىا تابصخملا نينسلا ىف عورزملا بحلا نم َنُهّلمتْمدقَم ناي
 بانعالا ةَنْورِصْحه يفور طملاب ٌساَّنلاَتاَعيِدفَماَع تابدجملا عبسلا ىا َكِلْذدَْبنِصَقَيَمُث نورخدت

 ىا هءاَجاَملَف اهربع ىذلاب ىا هيوم اهليواتب هربخاو لوسرلا . ءاج امل كَلاَلاَوَو بصخل اهريغو
 لاج ُنبَم لاسسي نأ هلم كيرلخحتا هت ءارب راهظااذنصاق لاَ جورخلل هبلطو لوس نسوي

 َنَبطَتلَمَلاَق نيعمجف كلملا ربخاف عجرف هٌديلِعَنضِدَي ىديس قون نورد نعناع
 منول لاح كيلا اليس دس نتدجو لح ةِيفَنَعَفسوي ندوب د نكئاع
 نع ىنتدوار ىه هلوق ىف 9َنيِقِدْطلاَنِمَ هتوف شف 1 عت ةيوانأ يل حضو ص "نر يرعلا ترم يلا

 لاح ميقا هلهأ ىف ُةَقَحلمَل قَأ زيزعلا عيل ةءاربلا بلط ىا َكِلَذ لاقف كلذب سوي ربخاف ىسفن



 ١7 هراب )١1( َفْسْرُيةَرْوُس رم مهي 05ج هناك نيج
 © َنْيِِاَخْلاَد كى دمج هادف

 لب كلب و تااسوك ولك رف تس اسمك اعيد ل باوخةف# شئابك نسديلو نب ناي د واشد اب كسرصم :
 ري لولاب كرب للاب ىرسروا لإن للاب لك تاس كرسود دوا ل للاب اقرب تااسددا يس ع كانت ( فاي ) ليو قتداعك
 اتت وم ةكعاجنر يجن مقركا قات يجب وخر قب رايد ه1« لن نك بل اذرب لولا ىرج لاما قوس لن لوم لبا
 هس ناوج وأ ساروا «ةنساج لارج لوباوتكس تنالايخر شتر وا لن باوخ كس تالايخرشنشر ايد باوج فس لول دايدد

 ايك آداب لاح اك النفقة فسول رعب كس زارد تدم كياوكل اه قسد رول مخ اوماب ر( حس لبث ) تس لب لافاوج وفود

 ل جل الس لج اخ نارا
 تاابك (ركاج) لس لا قريد تاجا كاع لاي كح فسيب وك ا رين انج هكحد تاذاجا كب 4 لودالت ريب

 تاسروا ل قتراعكل ب اياب تاس ليتل لب كب رف تاسيس التبرج كب اوشا لب يسآءفعسإل «(قارايارع
 هداك” لات يجأ كب اوخركاج لاي كس لوي داب رده ارواهاشداب شب لوول مكان: ككخ ىرسود تاس إذ راب قرب

 سلكت عكس فروا ناك كس هزم (ابا دوو ركق بلس يلام تماس كبك فسيب لل ناب ريجأ باذخ
 كف اهكف رص وجدت بارغ للا جاني د جسر قع لن ( نولاي) نوشوخولسا لاك ملتح دوا ريتك ولاكي رف تاس

 م لاس كخ تبيان لاس تءاسد عب ك- لولاس تءاس كس يلاداش ناارمب ءولاك هس ( رشوخ) ءّلغىت لب طم كس تررورض

 ل سلا لتمر اوم ايامك ولاسكس يلد اشم ريجأ كدلك بد تاسييدوا كس لن آس فيلكا
 تنبع لع سا كك ةاجاهكول غ( شرت ذ) لا لعن لولاس نا مقتل كس لت حامل( لاس لبخ ود هسايك

 دع - لولاس تاس كس لاس لت نك سآ اري لاس ليا دعب كس سار ( يبد قاب )كساب تفك متوكل سن اما ذوحت

 يلااش كول لاس ساروا( كفا لاس رب شاب بخاتم ) كنس اج اك ىردايرف ديب دذ كس شراب ب سلول لش لاك
 اهكفس هاشداب ل لات ر يجت كب اخس ناوكءاشداب رول يآ ( لجاو) دصات بنج « كس لي ذو هريغو روكا ( برزخ ) تجي ىك

 هس آرباب حس لحس ناددايآ سإب باف ةلقفع فس دصاق ب جال لاي هسر هه تا < لاقيت كب اخف لج
 نامكه جل تس لاروااج ل جاو لاي كسهاشداب ةياابكر وطال تءارب راها قياس دصاق ف( فسيب) نكت ساوفرد اك

 < فقفاو ل فخ حدك لقرون ا (زيزع )7 ارم ؟ ل كس ثاكدجتإب خيا لس لونج ايكدتقاو قس قروغ

 ايكا راه اعجب س نلا (روا))ايك حو فروت لا نس هاشداب ديم انج لكن ايب لاح تروصتس هاشداب دوا ايك جب اهدصاقديئانج
 كنا اليم لولاك ا ف متايكء ىو ( ناسي ) فاجر لي هس داي هس سكس لاوكشسيب ذا كا قلاعم
 وابا ىلوب قويت كني لاب لت لرب لوكردتا ك- سا ذ# مت ( لكواشاح) دا ذاحمايد باج فس لوبن ؟ باي فرط ىراببت

 اك للا3ا ل >1 ل الا ا را حلل
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 مسجلا ججغف كلامج مي ١١ هراب ل0 َفْسْرُي ةَرْوُس

 ىنتدوار ىه" " لوقذي_انيقيود لكلوك ى _اهجترشهسدابك تاذاكل اوكا ىت فس ل أور مال تاب

 ا كج هي كه ناج ني زعل اق كح انركت مان انك بس يردوا« لكى دةرالطا ل اوكضسإل جساس لش" ىسفن ندع

 ف ركتمئايخ اقتل نقي كوي رواء لاس لوتفماي لاذ( كس هنخا) (بيغلاب» كت تمايخ لش ىلا لك

 (عارؤ اء د جيت 2 5 0 6 0 م هوم -
 0 ردات ىوببيع

 رب اا مقفي

 ريس داضعرب رطل 5 ل ١ ءتيأر :يوَق
 -تايك

 -ه تنم ةرقإي كَ لا كف يجع دات ءافجع «فاجع ءءافجع عمج فاجع قوق

 رم أ كءارتك ا هيبج جس اهاندج فجع لب طمس لايق ءىل آرب زو هس لاعف عت كءالعف دوا لعفا أو
 هلأ

 نلاقي نامس فاي كلا رض ن امس كوي فاقع ليتك ضيقنلا ىلع ضيقنلا لمح ب بوح

 لثة تف اسك

 فس مارش جيس درك ف ذعولع بس لب تالبنس 2:21 اق ب تارقب عبس ل تالبنس عبس : لوف
 ته ايدركرماظ

 وكن كلن لاب تلاح كت النسر حن يكوك واكبر ف تاس لب اى د تاس ا يكن ايبدكت لاح كل دبك اوي
 -<.ايكن ايي ستوقلا ةس مالعرس
 -(دركك وكن اهب تلاح كت الس د ةس دك يقرب تلاح كت ارق تاج

 -عهراشا فرط ا زج فاعور ءاهو ربعاف قوق

 «ثاغضا ءايكوم مع اكذ وم ديفسريغ دس مالكا يلاعسرمث كف وك ادتنم ثاغضا مكس راش ل ىلا هذه قوق

 لوسوسو لب نلت: ل دارم ناشي هي ساهباوخ لابي دم لامك ترب كلو 2 لب لس إن تدلك نكس لامك ابك عض
0 

 دنية باف اكمل «مالحا : ٌمِلوق

 لابد عرار دوا يشر ع ناررس د ليان حتا 08

 < ايكوراشا فرط كى السلس نيحريفا

 ه[لش جهر وس سس



 17 هراب (17) َفْسْرُيةَرْوُس هه ىو ن0 ج شفاك نمَج

  نايمروك مكدبنا نأ لوممروا«لاق لااءاذباعس ميلامؤاو لش ركداو كيسوراغا ب ىلا فسوي لاح : لوف
 يكد تا رتعااكل مف
 < لوخماكركدا ي فسوي : مو
 -- ثوف لنه ح ثيغ: ثافي كس راشا لش لا رطملاب :َنِلُوَق

 نب

 #شلاءقلانركنعهسدارم يزداد ىف كي درك داش اك كس كديسر يأ يلد ءىديس :نلوِق

 22ج د جه لد بتم

 2شهور ضن

 :تروص الار ر لك كنية[ اع ضسإل تس بخ هدي
 هاشداي هك« لامر فاديب تروص كلر رك اكاناقةكبلع فسول حس بيغ دري ف ىلاعقدلا كس ناهي ب لن هداك تايآ

 هس نارك: ايالب وك ويمر وا لوم اك« لوف دريت تلكم قا روااوم ناشي ب تبع هو عسل اعيد باوخ ليا ةسرعم

 -ه كت فإ ردي باخ

 ءاققحس لضرقلام سابقا لسن ادناه اكد عارف جس.انكر قلت دايز كسر صم عارف دقاواك فلات فسوب ترع>

 وتمويل لكل واو دج ياك جايكنابكق خت تيلصا لكن ادوا «<س.ايك يكرس مان كس ودب كنلا سندا ج رع
 تر اشكي كاتب راع بركب لطرد ىف آس برعم قدك سالي ذنب حس تااقيقتري دج

 لردقمروا اذه حس بس لم لّاتإل د قرصم كسا ارق ( نوكرف) عاراف بنقل اكن ا < اني ىلْتز رمم
 اوم نكراف لمس لاربج عراراف بم متن احالبكراراف ( تم ) ر اتوا اكس ا تتذواشداب رواامت ( اجهل د خرروس ) عرار« نلما ساني د
 دي دج قرصمروا جايك ايات ديلو نب كاي رم ان اك نلوكرف كس نام ذ كس فتلة فسول ترطب ابك ناورف لب يف ردوا
 -< موومس مانا لول[ يراغآت اقيقحت

 لويمو# وفادي ناوكرفءاصي د باو كيأ فس نوكرفيكس تتذو_1متت ل ىت نادت قا اة فعسول لارج

 لك وباوسما م لي مالعا ثاشضا نراك ايودهك فس بس رككب باوك الب كل كس ن#_مكمولعم ريل كب اوقوك ونب اكدوا
 اوه نانيمما تس بادج كس لافادريجتوا سون كرءاشدابءلين ةلحات ريجتآ كى ا من قوم باخ م لوكا نس اج لريجت
 كك يك رع لع تمدغ كداب فس لا ءايمداي دقو كري فيت فسو دوا باو انيك اس ست اثنا ىا

 تكتل 030590900 أ تكتكتكككتكتكك



 مشا ولج شفا لانج تل ١7 هراي (05) َفْسَوُي ةَرْوَس

 باو اكداشداي وك فطفةلاع فسول رول يني دايق تنفو ىاوو تتذاجا كداشداب لوم انكسار ينك لو تالا

 نكس بج ايكروا لو كح ركل تكا قت يآ ل راب لاقت وا لا ب آن وبك يع لقا يك ابكر ول ايان
 - لال تلزنو رد قيس آوو تل واج لجلاو لاي كس نارين لم بج اهي نس سكول

 :تقيقت كب اخ

 ملاع سا« لين يف ةرظنل ب باوشوكن امنا تو لين ىو لن لام ملاع ليتر وصوج كت اهقاو كنس لبي قرهظم ريت

 يك ملاع سا تس ىل اثم تمروص د الفكس هي نس اج كس تاب لاادادم مانت كنف ين سوم قت اخ كس لا لي

 نراك رف تسرك يلج باخ نس بكت امر اطع لمي فر وك يانا فسول نس اقترطلا ءب لوجدارم

 مدا زكي لاب لب طمس لومت لبي نترك دارم لاس تاس كس يلاشون لوشوتي ردك رب تاس رو( لت

 روا لولي روك والبس دح اسوا« قلت خس فس وب دوا تنس وتزين لس ركراومت نا زوكل بتلكو ومر ادادهج

 هل ليك [كس ىلاس كت تيابن لاس تءاسدعب كس لولاس تاس كس ىلاوثوخ ليي كج يدارم حس وشيخ كل كق تاس

 جرف لم لولاسس تءاس كس رحب .لغادم ايكو ريش ذ اكل ولاسس تاس كب لطم اك. اهكدس لونك رف كس لولاك ى ب ددوا

 6 لفي ك هس هرب تت فرص كيا وم

 :ريص ل ادكاك ليات ة6 فسول تررطح

 ور وصأي_ جب لس سول الن نترك يي اكله زادت كرد تل الجرو تتسم زادت اكل التنس اوربص ل ارك فسوب تررطح

 مكب ايلا ءجسازس ب كاشلا اهيا ف لن اج ومدير ركأي دن لصاكب ساو ساروا لب ايو اجرك وو جس الا 3 لن نادت
 هيانع ك ادوار يأ كب اوشا ير فيكس اكن تم عررط ىروب وكل سدو ىدالتج وكر ين ميداس لاب سيو
 هك قنتكبجب كح لوم لاس ىل اشوف راهي دواومر تس كقتان اكل ككل اس تاس مترك دو غب اج انركامق يب دج
 كيس د لمي نوشوت كس ناوكل ف لاب رواولر كك اوك اوم ىرورض كل لسن اهكربك اسس داب رار قموج ون ؟تتنواك
 منورخ ذم انغادم ايك حت اراهتوو لح ليت ؟لس لاس ابق تنك اس تاسدحب كس لا لبي زر هك رواج داظوفل نود

 نوئاوروا نول وفروا الوم قرب قرب لايتيحك وج شراب بظل كي اهيا لاس كيري دعب كس سا« لي دك
 كس سالف تا سكس تاب لجتروا قر

 ردق تلاطجروا شدو مب. كفقزةتلع ضسول ءاشداب كريت[ كب اد ايدانسوك اشوي .عقاوارول كاج لشد ايدد نس قاس
 قال لاي سريرك نيب!« تكملي قامو دانروا ايكوم لق ك

 ه(وشجيزيهوو سس ل



 ١١ هراب ل5 َفُْسُْيَُرْوُس 1 مجالا هخف ل انَمَج

 : لب تصرخ لك الل ةيلَع فسإل رص اق' اكد اشد أب
 يانغ يات فسول تررطح ول اءانس لاح اك ايتشاو بلط ىكداشرداب دوا ايناي لاي ك- كفنان ةاتلع ضسإل دص قت اكواشداب بنج

 تلادواؤاج لاي كساق آس 1مل وم: لئرازتوكف اج لعق حررط ارك يسر فروا يدرك اكن تس نسر رميت تاخد

 لوهن ارك اجب ف اص تاب دي لعب ؟تخ ك- تاكو يلا ذس وضاق ايتلاماك ركن الك يوكو
 بج فققاو ل حليب راكم ناكل اناريعروا لكى اي راكم 0

 :.رلاطماك تك قاواك الفيلي فسول تررطح

 هس هاشداب ليج با اعكر دكان ىلارتز وكن ا جوالب جسد لي ليش لوس اطخ ب روا روض فالي فسروا رفح

 ايكينايبا فس ومنا كب تس 1ك جاب حس نادت ذدجت سكس وخر وا ترصد ورك نق خجس اجا ايانس هد ع اك لاب ردكم نير

 ىو لإ تت ون داو اا سوي ترضي ىلا« درك درشلاطماكَن ل اهمدشزر

 يذق ايكءابد لي لاير بج للا واشد اب ركل اوس # لوجنا ليث كل مقار جررب كس سفن زر وا تيتان تر كس لا لإ

 1 كيلا لتفريق ب نس زع فرص عررط لاك اجور لب اخ ةديانوروصقيب_ ريدا اج امرك مر اكداشد

 لت كدلماحم كنيس تنذو نيت با ذبل ءجس دصتقم نوت اك دنز ردت ان ناصقن ىتوكرصقم منا ساكس غلو تدل
 -ةساجوم حتا وروارباط رواج آس اس تدقيق

 :ركذاكفسول دىقاو لاب نيك
 ربت اافاةات فسإل ترطح ٠# تس كرك اكدتقاو لا ذس تفل: كى كس ل تيدر كمل سدوا قراخب

 تارفداشرايبدلا ازيد كما ككرع كى ضر وا ارم تسب وك ابطو

 ماينالا باك ىراعب) ١ .ىعادلا تبجأل فسوي ثبلام نجسلا ىف تدبل ول
 اني ركل وبق ار وف توكد كس او ةس الب فجر فس راق لسن اني ليد يق كتم ذاروم دق لا ليك

 رك ايل بتديت اسكس قويت كرم يزرع تسسار هارب لءاعماك اكنفظةيقت فسوي دج ركام جيل اق قكتساب يدلي ا

 ترضخ كح ثاكجتاب خيا فس لامن ايورلاوح اكل زقروت رم نادل يك ير كذ اكل لا ذ_.النفتةلةيقت فس ترطح>

 ركوب فيله داي تاكد كد يزعج كاد ض سيب ترحل يي كيا ليتم ود كلا ؟ايك وب ايبا ذ_.نفظاظةيت فس
 ايكددا[آري ف انبي ماج لل روخمك ديقوكى وي كرم يزعركل ف بس نا قرناس قي قدوتنا لش لاهم كس ديت
 ايل مرعب كس يضقكس لتروكن الاهم اكاد ذك بلع

 هأرشجي مزكزن» 0
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 مشو 055ج جخفلانَيج 000 1 هراب (17) َفُسَوُي ةَرْوَس

 تلد سا ساتر لول نضرب تاس سر عم حس رصم زرع كهتح تكا انا سول ترظ>. كب جو كرد

 دلوني ثعاباكٌ اوسر لك ارك ماناكى ويب شل لترك ا سسانع
 لمت كل ماعم ساء انني يروا فاص فاصل يدب( نلاروا ياولبوكل قرون لاو ان يب بسجج نس هاشداب كيضرغ
 - الوب كوم ناي بيد وقولك نا فرط قي اوكا تلاته ل1 #دوثريفسيل فس بحب جايك قت

 .ءوس نم هيلع انملع ام هلل شاح نلق

 "لاب شارب لوك م سا ذس متشااشاع لال”
 4س ةساج اس لاح تقيقتال يس اوف كف سول هك اعكيدري بج نس لا قو ج وم قى ديب كرصم يزرع ب ع

 يأ لوبد ايقفا
 .نيقدٌصلا نمل هناو هسفن نع هتدو ارانا قحلا صحصح نلا

 ( لن نايبذبسا 2 هوميشالب راب لاني اكس اذ دو ثري فسيب فس ل توت لطوو لاب كوم رج لن با هد وقتي”

 جلاجل

 امالي رمالا ةريثك ٌةراتقَل سدجلا سْفتلاَّن] لدزلا نم قضنقرَبأآَمَو لاقف هلل عضاوت من
 ىل اصلاخ هلعجا ّىِدْشلهَصِلَخَسأ يول َكَِمْلاَلاَوو ِمْيِحَيروُفَع لِرَن] همصعف قمح نم ىنعمب
 ايايث سبلو لستغا مث مهلاعدو نجسسلا لها عدوو ماقف كلملا بجا لاقو لوسرلا ه ءاجف كيرش نود
 نأ ىرتاذ امف انرما ىلع ةناماو ةناكموذ 9ُنْيِمَنيُمآْيَدَل ويلا َكَتإ هل َلاَقدِمَلكاََلَق هيلع لخدو اناسح

 يتابف هلبتس ىف ماعطلا رخداو ةيصخملا نينسلا هذه ىف اريثك اعرز عرزاو ماعطلا عمجا لاق لعفن

 ايفل رصم ضرا يضر طَْلَحَجا تسوي َّلأَف اذهب ىل نم لاقف كتم اوراتميل قلخلا كيلا
 نجسلا نم صالخلاب هيلع انساعناك َكْذَكَو بساحو بتاك ليقو اهرماب ملعو ظضح وذ هيلع

 كلملا نا ةصقلا ىفو سيحلاو قيضلادعب ًقاَنٌتْيَحاَمْنِ لزني اوي رصم ضرا ْنبْلاِفَفْسوتنَم
 نيدلو هل تدلوو ءارذع اهدجوف اخيلز هتأرما هجوزف دعب تامو هلزعو زيزعلا ناكم هالوو همتخو هجوت
 رجا نم ريح ةرجالارجحاو ننحملارجأ حضتالول ىذ نماتتمحرب بيض باقرلا هل تنادو رصمب لدعلا ماقاو

 نوعي اواو اونمأ نيل ايندلا

 ناب زب ب حس لوشزغلا كى شعبا شئابك ( نس اكطفظةظ قات تسول )كبروا لك عشا 2_2 شاري :



 ١ هراي (17) َفْسوُي ةَرْوَس 02 مموج كملالج شف كلامج

 ام < ايلاججوك ا وق سكرات راكد دوريا يمك ركب ىتالاد فرك تاك لارب سس تسرك .ضالب ضن ب اترك ين

 كس كرش ى/ميفبوكل ا لب قتل لولرك وصل نيس ا حسا لك جوال للاي سرب سابك هاشداب «س نسمه نك
 ءاقفرروا كل. فنةليات فسول ترطعح نءونا, محك د اشداب هكدا يآ اي كس افا ةقةيع فسول دص اق انج ءلولركل صام

 بث لب [ب جي انج « سوت رضا لب تمدخ كد اشداب دول ندب لابد هدول يك سرج دع اعدوكن ادولايكتصخروكن ادن

 بآل < سور ارول ب ىرازتابا كي آروا ليو تك تلزنهر دق لاهي دامت تآب ابك ف هاشدإب وق لوم

 ( ذليل فسول ترضط> ) ؟ خاج انركايكوكمت ؟جس روم ايكا كي آباء ل نائاروارا نقاب لبي تاطءاعم سدا

 تكولود خسر ل ىت وشو لس لاوكل فروا ءاركق كس ترثك ب لولا سكس يلا داشروا ىرنيرس ناارواوركه رش ذاك غايامرف

 تما ذ_ةلفقةكت فول كل ىرادسم ذ ناوكاك اس فرط ىريمابك فس هاشداب لكس ل 1نبل لف لاي كس بلآ

 كح لاروا لوبن ىف خم ( كتم ١) لوم انكر ىكمكروا لومب ىئالاو ف ركت ظاذت لبي كتح دريس ريم ل نكسر عم

 م حررط لم « وجت كن لاد باحر وا لوم نناجج قمن يدك. اهك ابك« لوب قففقاو حس( راك إل ط) تال اهم

 دققإ رطل ااشخترا ريق ادع لس ديقروا ضرع كوك سول ذم حرر ىكاءايكماعنارب ساكس دل تس ليت خس

 رواء د بنوسرب# ( كاش ) ىقي اوك اروا لكىثبن رات لكى لا ف هاشداب دك يدصق < د اه لابتج( سن كك ) كو

 فلا ة]ةع فسول هذ هاشداب قت ايكوم للاخت اكن م زرعدحب كس لسا اي درك وزنك زرع وا ءإي درك رقمك اري بن كس ني ع

 كين ود حس لاك فسو ترضعت إياب ىراونكدك اا ففي فس ترضخ ءايدرك حس اغيل ذائديت اكد يع ساكن اك
 لق تاه ج مت لكك اسكس نا نان رك ايكم اق ل دعانيلا لئرصم ( ن_ فة فول دوا 2س: د
 ايند رج ااكتسرخ آ اكل وراكز يري دوا لولاو ناي يقي روا تس رك بحب اضوكل اما كس لوراكدليت «ةيس داب تمر قي

 -<جس رت ابج ردب تلج اكس
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 ملعيل ةءاربلا بلطا رقم لاعك كلذ نء< لاحم لعيل كلذ ءلمت ب ىسفن ٌىربا امو : موق

 لاحم ويب كرمي زرع سس لا ىنروب موه توج حس ةءاربلا بلطا مكه بلطم < لاعحس خلا

 الكت ءارب بلطخ لوب لب لت, لكس يدص الخ« لائاطخروا لوشرفل تلطم كه بس دارم كت نكس روايتي

 دلاتارم لي تس
 وقت ركريجآس قارفنتسا اهب كس كم العرسخنركا «دارفالا عيمج نمض ىف ىذلا ىا ةويتجتلا : قوق

 -_ اتوب ربا

 عا نشجي مرمناد



 سك نالج خفت نَبَج 7 ١ هراب )1١( َفْسْوُيةَرْوُس
 لا وم لس نام ل قمح راسم كيس ةءاج قي رواج ل قتلو ذدارمعس سكك ساس نم نمام :نِلوَق
 ىف ةراما اهنا كوكي ترابعييزقل ىبر ةمحر تقو الا ىا كون تدور ىدنلا لبي قتل نهوك اه لبي تدوص
 .ةمصعلا تقو الا تقو لك
 - لن لب تسرد وحك بطة لعاج كرهت تاه صلختسا كيس هراشا لب لا «هلعجا :مْلوَف
 .ىلجال اذه نمضي نم ىا ءاذهب ىل نم لاقف :مإوَق
 .لزعلا دعب ىا هدعب تامو :نلوق

 تن م اس حج

 مع

 فسوي لولرك وصل كس لوم اك يس اوكا ليك ال لاي سس رمم ( رلجج )وك ا « ىسفنل هصلختسا هب ىنوتيإ

 لك داب د كس ماشداب ركل نلارئز شوو لقلي روا «ىابكايو تصتك بإب «كربطو ٌلانعر لاب بج الشفاة[

 هدامت ايليت اكديم افوروا«قراد تناماءىزابتسار كل” كتب اك ايكور نار هاشداي وأ لوم تي تاب« تسال فيرشت
 ري “نيما نيكم انيدل مويلا كلنا” ءاكا كدت تروا جس برأ با كك ب تناطفو تسكروا شوو لق

 ترج ؟لباو ىلركر ايفا رجا دن ايكو جب قلت سا جس كد اك ى لاس طق ل لي باخ ردك ا يك ضاايدو نس للا

 تايد بباوج ل اهلا هلع تسول

 كن يبآري لونا زك تالق ياابكة كئفظ القيل فسإل يلع ظيفح ىنا ضرالا نئازخ ىلع ىنلعجا لاق
 -لومتالاو ذك اكم اك اروا لوم انكسر كت لافت لي ترا

 نايك وفا تاشرد يداي ليف نيم كت لكم دانت لب اوك يت فسيب ترف رو ايكيا هس هاشداب يان
 يدرك اعراتفلس ركلات كس نا

 :ىداشحع ائبل ز لك كاع فسول تررطح

 داش ىك ايل ز فس هاشداب ف ايكوم لااتنا اك ( ريفطق )صم :ي عرب وكس اهبل ذ لب تام ذ وكاد كس اسكس نيب رسفم ضب

 قلتي وج ج لزتبا حس لا تدوصي ايكيا رف حس للا ذقت فس تذو للا درك اظل فس
 -ايكن ايي دعاني اكس كف ارتكا ف اخذ

 تاياور رات رك رتزدجتاسك طاشنو شيكروا قار رف ىرول دارم كن ادختاسكس نشروا تزرع ىذبب نس لاتهثلا
 ات اشبي روا مارا م اناكن مث سد: دبي تكس وو كس ناك جس انج مولخمسس



 ١٠١ هراب ١9 َفْسْوُيةَرْوُس مل نهج كلل جحخف كلامج

 :ءازتبا كال بيرصم

 ل تتاعنكر وا ءاذي لاكت خل م قاطع كس راوجو ب رقكس سار وارصم ققاوبب عرورشت ارز اكى اس طخ بج ضخ

 (اهكح تن ودازج اص بوقإل ترطح وفكر كرايذنا تكا زن تلا بج اكد ورد ظوفكتس- لسا كب وقتل نادت

 دس مكس بأ تانج ال كري خلقوا ءاج بس مق, طوف ف لاي كس ارك جس ايكن العا فرص زي زعل برعم
 ىالفاثياكف سول ناردارب لك كتكي و ترد لكادخءاوم.تاوررصم كل كس تل لف سر صم نيج فان ىلاعنكي قل اطم

 رفا ضسوب اكدت كك انب مالغمانكروا ىلومتساك_ ام كى رعم ىوو لعن لايخ ثني اوك جس الج تيل لف لاعب
 اعرب جحانرك اح شرت نس اسكس ىاوكل ارواج دامو كل اءاكتنكو انكر صم حر آم ااه اكل كو وراكم ولم ايكوكل فاق

 فعول هو.تنبا ايل ناي وكنا ذ_.كفلاقةكتلع فسول وف # و يم لش ىف رابرو بسج دوا« اجرصضروا لج حس نااعنك
 د2 ناهي دوك فلفل

 متهخلب املاور اتميل نيتءاينبالا فْسْوُيةَخَِءاَجَو -ماشلاو ناعنك ضرا باصاو طخقلا ونس: تلخدو

 ديل هنوقرعيال ©َنوتمْدَل مهو هتوخا مهنا ممُهفَرحفِهيلعاولَخَدَف مشب ماعطلا نطعيرصم زيزع نا

 ةريملل اولاف ىدالب مكمدقا ام مهيلع ركتملاك لاقف ةينا ربعلاب هوملكف هكاله مهنظو هب مهدهع
 لاق هللا ىبن.بوقعغي انوباو ناعنك دال نم اول لاق متنا نيا نمف لاق هللاذاعم اول اق نويع مكلعل لاقف

 ىقيو هلا انبحا ناكو ةيربلا يف كل انرغصا بهذف رشثع ىنثا انك معن اوسلاق مسكر يغ دالوا هلو
 مهليك مهل يفو مثمر ٍاَّمْلَو مهماركاو مهلازناب رماف هنع هب ىلسشيل هسبتحاف هقيقش
 ريغ نم حالك نيك متلق اميف مكقدص ملغ نيساعب ىا دلي نقل خايَنوتلاَلاَق

 - د 9ٍنوُبرَتاَلَو و ةريم ىل قيل لكلاب نتن كَنيِْمْلا يخانآو سخب

 ديف 00و كولو سل يندمج لور وارمرص ا لكل
 مهتيعوا مملح مهارد تناكو ةريملا نمث اهباوتا ىحلا مه َمَُيَعَصاَولَعَجا هناملغ هنايتفل ةءارق ىفو

 اهكاشنا نولحتتسيال مهنأل انيلا هنو وتيعوا اوغرذو موا لاَ 1

 نونلاب َلتَْت اناخأ اًمعم لسَراف هيلا اناخا انعم لسرت مل نا ُلّيكلااَمِم عضماتابأي اولاَق مهبل ٌلااويَتَلَف

 هب متاعق دقو لق تسوي ِهْيِعلَلعلتلآمكلهَلَدْكتمأ ١س لهل ءابلاو
 ناوجراف 9َنيصحَزلامَحْراَوهَو اسراف هرذ هلل مهلوقك زيزمت اظفاح ة ءارق ىفو طِفخْريَحُملل للك لاق متلعفام

 كلانا 2-7
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 سجال جشف لاَنَمَج مل ١ هراب ١5 َفْسَرُيةَرَوُس

 ئش ىا ىل ةيماهفتسا ام بنما ولاَ مهلا تدْرمَْعاَصِبو دحوم احفاَمَلَو هظفحب نمي
 اذ 1 ]1 110
 انيخال ٌريِجبْليك كادر انأَح - 0 ىهو مهل ةريملاب ىتان الار اسْيل تدراَمعاَصي هذه

 ناب هانم ادهم قيوم نوت فَحَمْلَم الو َنَلْلاَف هئاخسل كلملا ىلع لهس كل
 كلذ ىلا هوباجاف هب نايتال 0 الفاوبلغتوا اوتومت ىا "يطا الإ هي ات اوفلحت

 ًاولَخْذتالقبِيْلاَفَو مهعم هلسراو ديهش ليو متناو نس لونا كلذب مُهَهمدَمَلَم

 كلذ ىلوقب مد مفدأ قامو نعلا مكببصت الدد قرم اوبال بم رسم
 «ب "توت هيلع هدحر هلال مْكَْلا ام لإ ةقفش كلذ امناو مكيلع هردق وقت طلقت دمار نون

 نيقرفتم ىل مهوب مهرَمتْيِحنِضاوُلَحَدَْمْلَو ىلاعت لاق ©َنوُلوَمْلا لوسيل

 نيعلا عفد ةدارا ىهو :اهيطَق بوعي نقل ةجاح نكل لكن نِم هئاضق ىا وللا َنْوْمَنَعْيناواَم
 .هئايلو ال هللا ماهلا 8 َنوُمَلعيال رافكلا مهو ِساّنلاَرْلاَّنِقَلَو ءايا انميلعتل ُهْصْلَعامللِعودَلهَنأَو ةففش

 جدك اعنكل ا بج تك « تك كتر اشروا ناك ( تارا سلوا ةكسدءردرش لامس اقروا : م
 هيئات هسآ (رمم) 2 تل لف كس ناين اوس ادب لتقظالت فس 3 عساي درغ درع يزعم عالطا ارالطا

 ناب د دكض سول لحب دول ايل نايبيوك لو اهب نيسان فس ول ومر ضاع لش تصرخ ل ااا فسر احب بح
 اكرم ايكوم كالب ودك س جو لك فسد ناك ل داي لس كادوا تجي كف اهرزك ارد تم( كل ادج للا«

 ارامكس آكل سريرك يك واتم نركب نانا ذة فس « كولن لن ناب ذ لرب حس فس فس لوبا

 مترك جس انوم مولخم ايا هكذا ظلت فسول تررطن>« لإن يس آكل كس نإ لغد يد باو فس لوما ؟ا9: بس ايك

 < دام دوا عس ناعتكءاليايد بادج دس لوما ؟ ٌسآع سس لابكم امج ل( حس ناري )اني لكدشلا هل نك ءوبج لوساج

 بح دالوا لوك ا قو والع # راهب ايكمولخم سس نا نحافة لقتل فسإل « لن ىن ك ثلا فق ةققتلك ب دقت دلاو
 ردا ءمتارايبهدايز لم بس م توكدلاد دامت هدايكد م كالب انت ايك ع لج وق لاعبا نوجج ارامج تس لاعبه داب لكمكت لابايد باج

 فسول ول, ركل ص لس الا تح اب كور للاي خا ةس بحاص م لاو دام وك اه دوجوم لامي قم كسا

 ءايديد كركر تاعي بوك ادد يداركر نت نلااسبو زاسساكتلا بمجج دوا ءايد ماك _ اريج اسك ماركا وكنا ذة

 سان مايك «لوكن اج شوك اهحكتاباكراهةل تركن يغب نتاج آركل# ىتوكل احب ىلاطع يس (هدنمآ) كيرف
 وكلا مركا ءلوج حس لمن لولاو فس كاب زيم نير تم مروا «لوج ترجل دول وكري قت لوم اني درك ساند شرك اهلي د
 ببي سحب بس 2[ جي مروج سس



 ١ هراب )1١( َفْسَُيةَرْوُس م مم كيللّج شف كلامج
 < أ (نوبرقتال) انآ مقل اي بر يرواهس لبث ( لو) لف لوك كداب اي ترم كس ةالد لاي سر

 كس لا مترك ايد بادج فس لو اب ءانآ تمم( قب ) بيرق مول اكياج يدرك مدرك ناؤتنج_ فلي لكس ليك الف
 دورت اكييمتدوا حب "ل ركشسوكى روب كل كس تيل حس قادوا ( كح لب اب ) كح لت السي لن ساب كس لاادكساب
 هدول كقول كنا نكس هناملغل ىا هنايتفل ل تءارقكيادوااهك حس لوضااخ خس( فس فسإل )دوا كس وَ رك

 ىلاغوكل وب دوب قياروا ليكم كيسا وو بج كدياش دمك لع لوي دوب كن اكس م اردهوروا لإ سال كك فس يي رقيلف
 تلاط انكر لاي ذيساوك( نإ ) لا وول لحا لب لبا للاي دامت هداك هر ربل ناجي وكول قاد ليك

 يدرك ناس تيس لفوكم (هرمآ ) نلاجابا دامب ابك كني لجلاو لاي ك- ناجإبا خبسا هو بج جنان ءكس لاحت
 وك احب هسرامتدتاسسراب# با ابل «لس ليج لاي كس سوك نااينب) احب دام دختاس دامب بآرك سيك
 بوقثل) كس لب ركتظافت كى اًريقي مروا« دحتاسكس ءايدوا نوف (لتكسن» ركل صا لف مكر كان كس عي

 داب ك- فس احب ك- كاك اريدج ىتاهيو رك لسرك يئاتعا سن سراب كس ني اينبريوا # دابة اكن( ةففظةليت
 لي تءارق ل ياروا < ظفاحم نبي تب ىتدقلا ذبل ءايك فس متوج ايكاى تو فس متدجتاس كس لارا هات ايكدانتغا ليبي حس للا لع

 بس سولاو ةسركمةرووروا لب اسراف ٌهرد هلل لوق ك1 ناك اريج زيتي اظفاح اجب (ظيفح)

 ف سوبا وفالوتكن اماسسانيا فس لوب اجب بج دواي ركن احا كس كت اذج كا ووك. ديما كت «<سالاو ذك مقرودايذ

 ايكروا لب هداي ز حس لاس فرط كداشداب نلاجابا سراب: هس ااهكذس لا احب دوا جس قلى دانا نلا لون ارك اكيد
 ركب اطخوكب وقتال ترطدع.ايكأ هذي قرت اسكس ءاناك( ىغسن) دوا <. يماهفتسااس لبث (ىغببناسم) ؟ عجاج ماركا

 يك داشول بترا رس ارامت هي تكيد ءاتيكو ركدتاكف# رك اركا كس نلا كس هانداب حس نلاجابا يس فس لوين مب دواس

 اجب سا متدوا كح د رار تظاذت لاب ةيساردا« لين تكرالغ هريمروا كلب ا لغك_كس تاخر ةيسا متردا <

 هذ ( فلة ب وقتال ) ع ناسآ سهو كت وانس كا كك هاشداب رادقميي دوا كس لب ال ديززعدج وب ثنا كيا اك

 كس كال( لباو) لاي سريمرورضولل ا متو ركات ديعركاعكمك ىكدشلا تكل آ ناكل وجت تدجت اسس دانت زكر وكلما ل ايار

 ورش لويئامب جنان ءوكسال ن لاي ريم حا حسبو كل جاب تيحوركب ولغم واب رم ناب لرب مك يالا
 ناجي د ديعدج تروا م يا رف ذ__افففةلتفت ب وقتال ف ايلركن اهي دبع كا حس نلاج ابا خييسا فس لاجئ احب بج « لير كرولتنع

 لاو تمس هزاودد كيأ لرسم بس مندي ريم ا ابك اتلتةلتلع بوقت روا جس هاوك ب ىلا ثلا لن سدرك
 2 ياو ويس راو كات نوم لئاد سس لوزاورد قرف ( ل لانو

 تقفش ضر(: شن ) جس ىوركردتم كل تدان سازجج ( نش )< هدئاز نسم الان

 06 ايكداتغاري ىا نث جي ىا اس ورم ريم جس اذلج اكهدحو دثلا فرص ملت سس( ىردي)



 سه ككل جيغفاك لانج اهلل "١ هراي (15) َفْسَرُيةَرَوَس
 لاو حس لوزاورو قرفتم اطمن ك ناجابا نسا ٌلاحب بنج دوا يامر فذ ىلاقت فلا يس ايان كاس ورمي ىكا
 ايكارإل ذس لوبنا تن ( 9 ادي ) لايخ كيف لي لوك ب دقن نايل ساجب سئنزجج لوك ماحس دقت ىكدقلا لس
 ةوروا تول نياق اعاكرع_ دج الهانم راج ورشا ءاقودادا 1# ددبرظأةقنغ ثووروا ( ايكرماظ)

 - ةئداج ليكم اهلا كسلا هي ءايلوا يساء لت افك
 ع هر هه 20

 انف فش يي
 1 م ديد فسوي ةوخا ءاسجو : :قْلوَق

 لم عع كس سوسو ل بج ريو ماشو نا اعنك تا رشا كس ىلا ع ةسمبدرشل اسكس رواق بج روم ثلا كس لاش

 كابا تس ليم خيسا ذلة ب وقال حرج وف لوم نتا كومو نان لبا كس ناروا فة ليات ب وقل ترطت

 و ركل راتب كت جاع قياروا اج ى ما ذيل جاب رك مخورف لفي تسبق بس نم هاشداب لد كيت اكرصم_ اوم مولعس عع

 .(فسوي ةوخا ءاجو « ىل) - آل امب كال ةلةيلت فسإل يان
 هس اتاجإ لوكس سود هسر بلياك جس اجاجاهك وأ لا ةريم «ةريملا اورتشيل ىا اوراتمي اوراتمي : لو

 لكلب تروصضل اع فطغإب ليك الف ايءج كياقون وناكل [اعس مد زك سبيكة سام أ آلإي نوبرقت ال : يلوم

 اكد( موز سدجو كة سوم ففطع وي ءاذ

 -ج باوتكلاوم لي يا ومرحت : نلوم

 ؟ج كلو كت اومرحت ريخأك مكل ليك الف اوني
 700ج يلوا رسال قم زب فلكي رواج مكل ليكال فطغاك ا وب رقتال لهل يسلوج

 -ة اهوجري لثافطغاكل خاج اي درك ب ىلع ءاتكاومرصت كم كل ليك ال اباه لأ

 -لوضم لد يردصاماكاممل كح هراشا ل لا ءانميلعتل : : قوق

 َج 23 تو

 لي دق العكس داوجو ب رقي صم فاو عرور شمت ا زاك لاس طق بج لن (ةيآلا) اولخدف فسوي ةوخا ءاجو
 ترفتح ف قكركرايظفا تكا زن تللاح بج اكس هردت طظوفكاح_ للا لب افا ةلات ب وتنال نادت لن ناعتك ذب لاكت نخ
 رواج بس متي ظوفتغ لاي كس ارك ايكن العا حر صم يزرع ل عر صم كبك س لودازتتاص ف كفداف لقلت ب هل
 تكد تدق كادغاوج شاور كرم كس هدية لن لفات ىلاعنكي حس مكس بحاص لاو. ين انجكالدكريرفلغ

 رد ها لوشن ركع كو لج ليخ ة ياكل جانب دل لاى الظبي نام«



 ١١ هراب )1١( َفْسوُيةَرْوَس مم مهو 0 كج شفاكزنلانَبَج
 لا تت سس اسكس ىاوك ارواج راقمو كل اءاكتنكو نراتتكسرصم عر * اله” كل كوول مول ايكدكلفاق و رف فسول للا
 نايبب نوك انا ةكنات تسول هو تدب ءايل نايت وكن ا ف. كيقغ فسوق وم ليم ل يختي داب دو بج لاعب جس انك
 تاه اني ر ذك رع اكل اس ملاح باردا كوت ىتد لاسراب ل درمان لا تو سا والا ذ لم لينك ض سول بجو
 قتل ؟ليتماب ىلع ناك متو كس نلا؟ عررط سكان وكس ركب ررط ىكرك دواس لاج آل دبل زجر لع تعد
 ! قاش تنكرواءفسول ل

 :مارثلا اك وسار ب فسهل كاردارب

 ايل ايكو مور كس.الففت لفل فسول وكن ا تسجد قادوا اك اكل مالا اك وساجري فسول نلادوار بلك س نايباكت ار قف

 روا لامي قشير لاو لفات فسول لكي ضر: اد عقوم اك _#_ ركون ذاشملاب حافلا فس وكنا حس جو كى

 ات دجتاسوا اب دريل م بسسح كن ارجوا« ايلركم وطقس بسس تسب تسب آروا ا يكمولحمركوي ركري ركب سوخوكتءالاحاسرحك

 وكملاعب وجيت ني 1351 مترك جرم كب اوحكرد إي ةلحا كه ةيانآ ابي هدابدددكم يكس ييدشر دق لا قدك اي دسك كي

 كهل للف ذك ول الدددجتاسدكى ا تركن الدجتاسرورض

 نابي دجتاسعس دامت وك ين ينيو مكس لي د بيت حررطرب دوا كس لارج ةكدلاو ةيبسا متل أها افسوب ناردارب

 د مكر وركو نيس فس لوبا لس آس دكت اقتل ىئادولا حافة فسإل هو بج رم ليك اجو ارم تيك

 ب زعم قدس مانك تمت كلف فس لوبنادج و دوكر ى كول هو كنا ل لووك ناادختاس كس رم انك

 « لي 12 كس فذ رك جلاو سوم ةقكئدن لالع كك ةييسا تبع لوم لاماكل املا تيب قرصا بوب سا هوك مش
 ياش مكي ارسدد ءادمج نايي هيدادج ىم ف ليا ليت كس نايب لاقخا وكلش لكس ا كس كانت ةليقت فس ل ركن ا
 هدابدد كسوف لكل توم دش رقت وا و والع هس ىذقن لا لاي كح نارك السوم كو اوم لايخرر وك كفيلا ةلناع فس

 تب كملف ادواد ايكت راو نيف تسبق لك اهك سس لوجئاجب رواءدلاو خيارك ب هس رست لكس آدن كل كس تحل الغ

 وم دارك تحس لاي ةتيسا ل داق ئاش

 ل وفروا جد قراج لسلس اك آل نوار ىو تت آل كس كح لا تاماظا ير ل فتات فسول لاعب

 #ةساجوم قكتلاق الحس نم اينب لاعب قبح

 : ل ناعنكل ماو فسول كاردارب

 مانموك تيلةلقبات ب وقتي دلاو خي ادادور ىروي كرفس ف وهما ويني ناعنكل جاو بج ملفات اكسو ناددارب

 كل تب جان اش الج لاهي ك4 ك لفتت [كيتتتفو لاك ايدابكف اص فاص ذ# ىلا كر ص بكس كادوا



 1 هي اهلل ٠١ هراب 130 َفْسْرُيةَروُس
 رب كا مت ب د جئرصض هت سي دامت سا يب آدك بس تس اورو سس يآ ذب« ل شدت اسوكن اين لاب ىلالع نسا
 -4 ل ركع ظافحروا فار ررط

 كي ركل دي ك فس احب كح سا ررط ل ورك اتا حرر ىاري مايك ارفف قتلت ب وقتال تح
 و هاو ةسدكمرعس ب دقلا تظافتل سا ايكاىت تنفى راب ةروا لوم

 ورك باووكىت نا! نول كن لال امكيد وق اهكعرورش لونك اماسي انس نلويضارعإ ل ذو ٌعرراف حس وُأتقللا

 لاق كل دج كول ىرام دوا اط بلغ كيد ؟ تيس ايي مروا هدإي ذ حس للا ناجا!ب هلل بيك ه ورك إيدي ءهس أك
 كح لولاورصكروا ليم اح لاي كس لاورايود مترك حد تاجا لبست با لن كتمت سمت لن لا لك دانول
 هدا ذدوادج دباكشقوا كيادوا« ل دادس ذ مكس تلظافح لكلا هس جئت سس رامج ىتوكن ين اينب دواء ل الدسك

 دس لات اكل يت سال مقوج لغيرك لحاء لبا

 :راكذ ا تس كيت اسوكن دياب نلء اك لفئات ة] لاق ب وقت
 هي مان كس ثلا كك تبسج اكل وجت لقت سس دابة زكر وكن ايف لمت ل يام رف لاقلت ب وقتل لاعب
 كح ب ةرورضوكا مت لب ايي ورك دوج حس ةررطرب دوا لب اج كل ريك دوخممت كتيب مج مكي دوا وركن دهس

 ترطب اي الو ناني حررطرج دوا ايكد بنفت اس كس دلو ةتيسا ب روط فتم لس بس نسدج «كس ليف لاو لاي
 مهد يعارام ايكروا م ايكرواء تل اذه راب ايكروا مايك تروس .يانب لكى رج الن ب ابسا ضو مهيب وجل يامر ف ب وني

 - سم لاه ادضدكبس

 كليب ذتلئالةلت ب قال ترث> .ةقرفتم باوبا نم اولخداو دحاو باب نما ولخدشتال ىنب اي لاق
 كي دوا ءانوم لاو هس لواورو قر فتم انوه رش لد سس د ذاورد وت ليا بوعي كار رف تمعن تتقو تس ركع صخر

 دقلاو# كساب شيك حس تاب كما كليم لم لقريب حجم ورمي يبا قب مترك لني رصقم ا«تحت كيرف

 بس يروطكسريبا دل ايتطا فرصوو جايك كيج فس لع حاج انج اك ىلاقت ثلا فرص كيوم ىلاو ف دج حس متي

 جس لف الاس قتيادخانركل اعتساوكربا نى يتعاروا

 لظار ىت لب طمس تحي كم ةكرلاو نيا لظرصمافسول ناردارب نم خلا مهوبارمهرما ثيح نماولخد املو
 رمي رام قر تل ب حلا تبي كى اها دخ رك« لبنات تساردكبر بر باذن تعالي رور ضرك م

 - ل اج هررأو مراكب يبا بسر واه اتب درك م قو



 ”١ هرايعن 9 َفْسَْوُي ةروس مع مهو ملا اج ةلانيَج

 : :رئاوثو ل أم

 لب احم بارق ا تالاح ىداضتتتا لب كلن كبي كو مولع ماوج اكتاب لا تس دعقاو ىلا هس انفال فسوا
 مط اوكل وزجج ىما تصوكت نع اجدع مدرس كدتذ تايدورضاقيا كول تس تب اعدت مماق ما تسموكت كاك

 مفر 0 هج لا فترقت كى اذ_. هتف تءارطحج قكر كرر قلق بس امرك لور

 :اهقتس ىلع نركرجناب س تلالاح ةييساوكدلاو نيس اكلة يا فس
 بحاصرلاو كس نال فرط كيال سي يك تربت تيابن تاب ليا لمد عقاو لا ك-اكفناقةنلت فس تررط>

 فسو فرط ىرسودروا « تكد انبات كور تس وردك لوب ٌثاتهررق لا حس تتقرافم لكن اه وكرت ادخوج

 الاي نكي رتب [ررط كروب كس قوفتكسس نا هدالع كس تبق سوا قرط س اب ءليث ىب وو اكلت
 ىكرخ كتير يا ليت نات حس ّلادج قريمدلاو سرمد كا يآش لايطوب تجرم كيا لن نار للي دس لاس
 وك احب رواد يك ودار كلا ذس لومنااك ل وقن/ل بكس دبا فس ناي يس دهن كتكنلا حرر
 -ادركة صخر ىيريثإ كس ردقاوداببللا

 تيقن” ؟ لوم تشادرب كت روصيي حس لوسر ودي ذك كسشبا كوم سروصت وك سس نانا لدا ككتمالاع مانت

 ريت يد در وكام توك كتبا اكتبو كورس لارا اوك كةقتلت فسر ترحيل رذ كس قو ىت فس لامك

 رباظب «جسانناج بوخقتدوقت/ وتلك ب ارثدا ؟ج كرك طاحا اكل وتنككىىلاعتدطلا ناك دوج وم تدحارص كا سن ىرق
 -امتاب داجايلاك دففتةلةياع ب وقتلوج قتل يك ناهتما سا تدلك, ا لكلا

 دسحلا نس ة[يولمياوئاكامي نزحت تتلون هاَحوبَ) مه ىلا َفسَوب لوحدات
 و ف هدنع هيقبي نأ ىلع لاتحيس هنأ ىلع هعمأطاوتو مهربخي ال نا هرماو انل

 دعب دانس ىدان نوم نّدَمَت نيساينب ِهْيِخَأ لحن قر هاوجلاب عصرم بهذ نم عاص ىم َةياَعيل
 7 20 ماا ل ود م

 ىذلا ام اَداَّق هلع دق َواولاَك د َنوقرمَلمُكَت ةلفاقلا ٌرْيِحلا اهني تسوي سلجم نع مهلاصفنا

 ©ةْيِعَت لمحاابهبانأو ماعطلا نم ريب لمحه اج َنمِلوِكيمْلا عاس عصفت اَهَنوُدِقْفَ
 انقرسام ©َنْيِقرْساَتل امو ضو قَدِمَ محمِلَعْدَل بجعتلا ىنعم هيف مسق وذات اولاَق ليفك هدم

 نيقراس انكاس مكلوق ىف ©َنييْكْلَّنِإ ىراسلا ىا ٌةواَرجاَمَف هباحصاو نذؤملا ىا اَولاَق طق

 ىا رج قراسلا ىأ وهف هلوقي دكا مث قرتسي هلخرَفَح ونس هريخ أدتبم ُةُواَرحاولاَق مكيفدجوو

 بتبادل ا 7 ا



 عمم

 منجا الج خفة انَمَج 4 ١ هراي(0 5) َفْسَوُي ةَرَوُس
 ا 0-0 ١

 تسوي ىلا اوفرصف ةقرسلاب © َنيِمِلَظلا جن ءازجلا َكِإَْك بوقعي لا ةنس تناكو ريغال قورسملا

 ةياتسلا ىل هجرس َوُت مهني الدد هّيِخَأَعوْلْبَق ايشدنف متيعْواب[َدَبَف يتيعوا شيتفتل
 فسوي ّناَكأَم هيخاذخا ىف لايتحالا هانملع َفَسوُملاََّدِ ديكلا َكِلذ ىلاعت لاق يَ اَعَو نم

 ىلثم ميرغتو برضلا هدنع هؤازج نال رص كلم .كح ِكَمْلاِنْيِل ف ةقرسلا نع اقيقر ُهاَحَلَدُخأَي
2 

 ئلاعت هللا ةيسشمبالا هذخا نم نكمتي مل ىا هيبا مكحب هذخا رنين نافرتسالا ال قورسملا

 فسويك ملعلا ىف نيونتلاو ةفاضالاب ٌءاَشَْنمَيِجَرد عَن مهتنسب مهباوجو هتوخا لاوس هساهلاب

 َقْوَسْدَقف قرين وَك ئلاعت هللا ىلا ىهتني ىتح هنم ملعا ٌمْيِلَع نيقولخملا نم ْلِعْىِد لكَقوَتَو
 نيس الثل ةرسكف بتهذ' دهب هنا أل ورحب ناكو تسوي ىلا لين

 أ هسنت ىف ّلآَق هلوق ىف ىتلا ةملكدل ريمضلاو مهل اهريظي اَهِديِبِمَلَو هِسفْلَ فس يس

 ىف نوركذت 9َنوُفتاَمَب ملاع ٌمْلْعاهّللاَو هل مكملظو مكيبا نم مكاخا مكتقرسل هيخاو سوي نس

 هقارف هنزحيو كلاهلا هدلو نع هب ىلستيو انمرثكا هبحي اريك خيش اب هَل ناَريِرعْلا اهتاَياوْلاَ هرمأ

 ىلع بصن وُلاَذاَعَمَلاَذ كلاعفا ىف ©َنينسحْمْلا َنِصَكينَنَ) الدب ”ةَناَكَم هدبعتسا ًاندحأ َدخُف

 لقي مل قَكتينَعاتماَن3َْجَونماَخْأَذ َنَأ نم للاب ذوعن ىا لوعفملا ىلا فيضاو هلعف ضذح ردصملا

 : 8 َنْوَمِلظَل هريغ انذخا نا اني بذكلا نم ازرحت قرس نم

 لاي ةييسادك ( نئئاينب )احب ييسا ( نس فسوب) عني روضتك- فسر ( فسد نااروارب) بح دوا :م

 دو ديت ل جسد ةس رك انج قرص سمت هيجي تكتب ذبل اهتايكوم مكدج) نوم لاب تدار يت لئابكروااياربمت

 رك ناجايكليحابيلا وكب رقت ايلركق افتار تاب لما نس لوفد ددواءاني دندك اره كا تاكا دهبي تندد:
 نياق ايدكس كك اف كين اءاسوك اي اهب ةعيسا ل قفلت فس بج روا لس كود للاي يسال ادهن دذ كس للا

 نلا هس لاو ةييسدزاوآ ف يارجب «تس سده رجاوج ب كادوا اهتاكذس وسل اهب هواي دكر اهب لش ناءاسس نماينب احب

 وحر جج ايكاى رام اجو ركث سلب فس ومما وجر وج كول ولو هاته« قد زاو آد حب كح نس وها دج سس للك سول

 نوب هل, لوم ناماض لبن اكرتشاب ساروا اكطعس ماعنا لغز اب كيادك اهي درلال صج واس ملشابب قتاشايد باج ؟قك

 ملل لي روج مشددا سآت رك داسف لي كل ماكو خاج بروخ قب لون قتال بجتت ع ماما مك شئاابكذس
 تاباذيا كا هازمايك ( كيد زنة ابمت) كروت ابك لوصتاس كس ارو كس او سكن العا« كبرت ذكر نس

 ل ناءاسكس لش هوووقو ا زج كى ااهك فس لوبا ءالكك حس ىتردن اه داهتتروج ردوا لكل وج بي «نيقراس اذكا”

 يتلا 77 7 تت تت ب تل و يو يده بيب حش



 ٠ هراب 10 َفْسَوُيةَرَوُس 0 مسج ب07 ضف اج
 لوقتياوك اري ءرمتاكلا خلا دسججو نسم هادم (ه ؤازسج) ةساجايلانب الفوكس 1( نثل) كك لابد
 هيا لم ءامتر وتس ىيماكب وقتل ل آرولارسوددك نس ءاج ىكقفورسس لاء شارد تو تم ءايكدل ا مس ةزازجرهف

 ريان ءايكايال 2 كس ىلع كن اءاس كس نا لاي كس فسوي وكن ادن انج « لات قيس دازمس قت كما كاك دوج دك ومل اين

 اكتسمبتلاج لك عرورش الت كن امسك لورود ذلة فسو لعيب هس يال كن اسك ملاعب لق نسا
 ىت ىلا كك فسوب نس ميار فذ ىلاقتشلا يكرس آرب س ناءاسك لامي( قس ) ني اوله اهب ساري دمك

 يسود كن وناق كرم كك كس فو لامر ىلا( وكف سيب) كك كس هوك لاعب نيس نتي كريت

 لام دول نركب وكود ذكي زنك نأ زم كرد كك لا لاني مالفوك احب ةيسا سدس دب كس كدوج دل اق نكت

 انكر رك ايوك ا قب طم كس نفاق كس دلاو ك- فسول قدا رك انانب مالت مت انلا 3 نااواجرا د قم قكود قكق ورسم

 مابا اك اوسعسس لويتاب خيسساوكف سول سمر واق سس وت تميثم لكدفلا ضر فكس هروكم احب خيسا فس (ثن ءس اج

 مك اريبج لب درك نلب تاجر لي مع لت ا كس سن م ءريي رذ كس بااوج قب اطم كس ناو بس كس ناادوا دهب دذ كس
 تقف هى ذارسودبب م ذرب هتس لبي قولك( لو تسرد لونود) ني تروا تفاضا لس( نم تاسج رد) كس فسإل

 < تدم تي ىلا ترفل للسيل كل ابجي سدوج وماء هيدا كس ملكى ذرب ثم هس ووجومالاو تكد

 تحس للا لكتاب كب جتكب قس كك ددج رك اكس لو اب « «لبق نم هل خا قرس دقف قرسي نا اولاق

 كب كاد رك تاهت ايد ثةركامج تباكذسوساك نان خس فس لا( تي) سكي رك ىردجب ىكضسو ٌلامباكا جي

 اكرر انس اسكس نلا( كس يل كتاب ا نلاهكر لع ىت لو نيس وات ب ىذا فس ©

 ساروا سيب مت كا ايكو ردك كانتا( بلم لل ) حس موه لاوقكس نااوج جس قرار فرط كلك ارمي (اه) دوا

 قييوج رو حس دجو كف كمي ساروا سجد كف ام حس باب ذيب اوك احب نيس دامت دم قرب تس لاب

 جس د اح ثوب تب باباكل ارا قا ىذرادرسسااهكذس لوي احب جس انناج بوخ وكت دقيقنح لك ا دقلا دبس دمك
 لك ارواح انلبب لد س ىلا ةساجب ك يب س١ ذو + كاب ةيساد واهس اتركر اهب هدي تس ىلا تب ئراع

 « لإ تت لن ليك تا ذي وكيس آل ع اترب مك" كت انب مالكا حس لن متلك اااذبل « كم درك و دز مكس لارج

 لخناك ارواب بوصنلتسس جو كمي ردص» (هّللا ذاعسم) .اهبدثلا( تس لانا كيا )هكذا ليل فس

 تس تابرا لي ثشا هللا بذ وعن از 3ك وركتفاضا بماي كل وخفنواهيسايكأ ًايدركفزع (ةوعن)
 كفسو تيرطخ ) يل كر رك لي دك سرسدد كوبي نلاءاس انيا فس مت لاي كح لك والع لح للا مك اجي

 املاك مكي واسود قلك فس متركا ءايك ل اعتسا ةظفلاك قرم نسم ك- كس نكن حل توج( ن# ةنلظاظق
 -ك لب البكف اضن نسب مت لش تددوص لا



 مضت ة0آج شفا لاَيَج رو ١ هراي (9 5) َفُْسَوُي ٌةَرْوَس

 هد جام هلت 0 55-5

 لفقد ا
 د يروا قفاوت ىا ءأطاوت «هعمأط اوت : موق

 روطاس ليل ايب لاس دعإ«عسدارمدلايبك إي لابي «انالي في كيد ايلي نةركذ ايي .ةياقسلا :هًئَوَق
 < ىكراوص تفل كيا لب لاا عراص»اكز خس اجايكل اهتس اري
 هل د تمت ئاسكات مهقيالئل : نو
 ,يروصقت اكتسبت يكف طك ىاعتطارصقم عر يآر دريك ف سوي اندك يي «لايتحالا هانملع : لوم

 املج سي ذم «ديكلا انملع لإ حك اندك

 ازم كى روج ض تعبر شن ا باطما تدير شاك فتة ةيات ب دقن لاو فس ني :هيبامركحب : وق
 -يقزيلانب مالغ
 لحاء كك كور سئل اب مالفوكن ا ينب سور كن وفاة ىرعم «ريهتنسب م هبا وجو هتوخا لاونم هماهلاب : نوف

 فعول نس لاقترفلا ءافق انركل وصو ناواترارقم قكوو كد قورسم لام دوا انركب وكودز ازمس كا ىروج لي ناوناقت ىرصم ل

 نونا خيا هدملاتئجساج لوم ايكازس كاىروج ملوركل اوس ىن ناادوغ.كىلاذ تاب هب مابا مهل د ذب لم لد كس. كفن

 قنا اينب ىتووخ فس فسول نارداربحررط ا( تدب مالغ) قارس اززس كى روج سن نونا ىلاعنكل يد باوج قلاطم كس

 ادري انا مالف زم

 ملع ىذ لك قوف”ل واكس ىلاقتدشلا لو لاش كل وتخسروارفسالف لش نت تارت ضتث# نيبقولخملا نم : نوف
 مكرم ومب تفصلاب ماع ىلاعتدثلار كاك غلحا تافصلابملاعاك تس تاذلاي ماعلا قتدثلا لايك الدساس "ميلع

 9س لاب دكا اعدم ملل لوك كلب سدا كبسات آمال حس ىلاجس ملكا بهواك
 يل رج دك سيد ص الخ اكل جس ايد باوج كل اوصى اك كدفاضا 6 ن يق ولخملا ندم ف مالعرسضم يلوح

 1 - قار لائاتمرورض
 ءجهداشا فرط كر يسفتلا ةطيرش ىلع هلماع رمضا ام سى خلا ىف ىتلا ةملكلل ريمضلاو قوق

 لإ لاوقا نيت لع ىو عصري اهرساف كس شع ناذاخ

 -< اد فرطكاناكم رش متنا نشل يل_اهرعبريت ©

 -<ج 8ارفرطك هل خا قرس دقف ©9
 -!دركك قون احا سا فسين كاك كيب بلطم ع تا رنرط جري 9

 عازشجي مزمزا»



 ١ هراب (15) َفْسَوُيةَرَوُ اهل ىضتج ت10 ججشف كل نمَج
0 

 ة2إوإ فت
 تقال. فول ترطروا ء ومب لقا لير صم يش فس نااددارب بج خلا فسوي ىلع اولخد املف

 لإ نس اهل دجتاسس توك يا ينب اهب فوج قم نأ لب طم كس هدعور يل امكيد ذات ةيلت فس ترنمح ل لوم
 هررك يأ بييادك د اهب ودود ءايكم اننا كف ارت ن اجت اسكس ماركا ىءاشروا تك و لاك لكنا ذلة قي فسوب

 ارم ركل هقتكن ا قع هراهنت نيني دعب كس ذرب ركل يبا كيلو دود كت هدايكض سول ناددارب لك يارب
 لكل وم لوم شاب بوخ لم لاهقت ليم لج آيت انج لكم تاب لسن قامتعسس نان اينب ركل ان قوم كتر تلت” سا
 هور كومان ذاق فس تطعن, ىتروم دعب لاس سلا ليش قل ادد تدب كيأ تقاطع ك دبي اهب قت وفود
 ايكدت سكس نا فس لوين اهب ديت وسكس نادك وانس فس نا اينب ءلا كني هب بجرم للا سوم تركت تاالاع نكن

 متناول لوقت لاطتماب كف اركب اك وع كد ىلاذ_.ظةظقبت فسوب ترطب إن شك ايكوسدب يآ
 اجب زيزعةييسا عررط ى لاك وم ىتر شاف ىلد بك افةلنات فس يقي ءكس وعر لاي تسرب مقابا ل سد
 قابل فسول دوجواب كس شموخ لجن كم كوم ىقيوسرورض كر برن وكيك يقي دوا كود للي تيس وكن ناين
 ترطخرو اق ات اني كورك ميو لوقعم ىلريذبو كى رعمريف ىكب نروفات قرع نلحا اهتن ناك نركأ يلا كل كس
 وم فشلك تقيقت ل ساهي لوي احبس ناي بب لكل تنذو لاكن تنساب ستارك القاتل نسل

 :رمج نكمل كوول نيب
 فصول تررط” لبس نايباك الث هدول تايآ هيخا لحر ىف ةياقسلا لعجم هزاهجب م هزسهج املف

 هدعاقاكل و افب بس بج كى راين اريب تروا لحرب ك- كس تكس ور للاي نيس اوكن ماين لاعب قت نيب ا ذ_ ننال
 -ايكامكر ري ثنوا كلا كل الغاك احبج فاك يدي درلغ قفاومكس

 دواعتس“ ياقنس" ظفل لبكي فس ديب نآر قون آرب لا ءايك يدايعجب نب كيا لش لايك دالرب شنوا ل فوج كح كس نينينب
 هس تدم نقب لي املا لك عراوصروا نترباك ني ىلإ لت قتلك اقتس جايك طفلا "لكلا عراوص” لب قرد
 حارب رول تكرب روم نقرب صوص وكاني ىفإب كس هادا ينجس اتكسوج لإن عيكك عراص إي عراوص نقرب كي انوا

 يدك فوم مولعسرور تسابقت حس نكت مدين بشاج كل لي كلما عراوص بلا وم ك) هاج ايل لبث ماك نيس ل

 نت قات ايكايدايعجي لش ناااسك نائاينب نتربود لاحرممءاكزنج قتروا ىلاياكى دن ايايدماكذوسواوخاهت تب قمن لوك

 - انت انكر ىضامتتخنا لوك حر عمك ووو العدس سو
 عا دعم متدكمئاد



 مما جفال انَمَج اهل ١٠ هراب ()8) َفْسوُي ةَرْوُس

 ا درادمم ذاكوريغو غن وكلاو طيس دادنو مروج متاولاورلفاق سادكأداكز ذسقدانمدعب كس يدع خلا نذؤم نذامل

 رو كتل د نب صوصخوو ول كوب كل اعذب راج كن لاءاسو ناس ىراكرس بج دوا اكدج ت ملعاكديحورشنطس لادا اكد
 مازلااكى دوي يناس جو كلم اهقار يكد قو كرولا وسكس نلا لن لكون شرك يل سا كومو يشري فول نلاارب حس
 ايكى راهبتي وم قم ولعسرف موج تس اكن مازلا لويك وكوادر مهلك يك كوم جوت فرط كل ودنراكفعتإل ناددار اياك
 دم ارد لا ضب كبك ياس لب ناددا جس ايلا مك( .لايب )داعب قش تك نراك ؟جس لوم مزج

 متلك انتاج ادخابكذس فسول ناردارب «لوم نك ءاضاكت ايلا لير واءاكيباج ايد م اعنارلف ثغدا كياوك ا كه دال

 ابكذس لودتراك« لو كك آنيل لف كدي حس لا مدل وم ةئساج مروا س1 ل يئس ضف كت رارشرواداسف لبر صم

 هد قع ازماؤيا بآدوقدورك هد بادج فس لدا تساي لوم ايكازس كا هل قرد ب حس لاب كس لاعبا
 قل وانم باج اكفني ناردارب فس لودنراكب حج ءهسازمكبب كلى ددج لاهي هدام يياج يدرك ات داببت

 شالت كن اءاسك نب اينب سر قالك لاب لش نلاءاس كس نا بج دوا كس لو احب سرسودءادتبا كر درش
 تو لكل ماعم ل فسول ترظتتءايك يت لءاعم لب تصد كف سول عضم رعرك احول لي اووكل ف اقرواا ومب آرب ل يبق ىف

 هس لئلايب يدك اكتر ايي دوا سد لوم خرواايكاداركتاكىذاسراكككي اهتادغدوا سوم دورسصدحبن ل لد انساك

 -امت قاوم يكس ىنطرم كن احق ويلك سر شومان نا ينير ءامخ اهكردوخ
 كى روج فس نااينب ركدك_ هيك قاس اوم آرب حسناء اسكس نا ايف ايي هورس اكيد بعج نس فسول نارا

 -< كى روج قكضسي ابا ذباكل ا دي عسا بت يك جس

 :تتقيقتقاو كىروج بوسمفرط ل فنا ةآهخلع فسوإ ترطعح
 كس لوو قت ذو تدالد لك ةقيات فس ترعت كج ايك سس ربا« نتا نب جي لاوك ل رشكن با

 رفا نس لدفودهي باهت يكد لافضل اكل حار ودلاو لكانلا لش للسكس تدالو ىادوا قوم تدالو ىكن ايي دعب
 وك اكن فسول حس ىت نيك لاختدفلا لوم لع دوك ى بوحي كلا تيب رتل ا ترجو كلك هر كس لا

 وكنا قب تنذو ىلل افق لاح ىبم جاكى كبري ارت كك كت بحر بج حس ناني د وج كل اررف اطع ناش يابا
 انوي تبم ركامتت لاح ىت ايا باك دافع ب وقتل تررطتح فرط رود« تل يرو اقرب نسكب ح ان حس لور
 بجي ورك اوت قكيوتي كح لاء اجاعكر ل ىلا ركككىت تروى كوبا وكن ا قا ا تدور ض سس جو كنس

 بج ل لاي نياوكض سول كارا ل افق ةكقع ب وقتل ترطح ون عكس و لملاق كل ذ_ رد لع كافة فس

 ليياووكن ارب دن كيأ يدرك اوح كس دلاو ل نا ركوب روب ف اهكرارصا هدإيز بج اي دركر ذع نس لومنا قف اهك سس لو
 ت77 بر يع 1 ا



 ١ هراب )١7( َفْسْوُي ٌةَرْوَس ور سمج 05ج شف 0 اْنَمج

 تبق هر رق ىذب كى ادوااهت الموكا تفرط ففاةكبت قلت ترضخ اق كني في لاي كس تتوج لكي لكم
 -ادعدناب بريك سكه فتك نسب ذا كوباني بوق لاجلك

 للاي كح فسوب وق قكى ىئاطن بج هج ايكج قرد كني اريدك اى دكت رش دعب ك- اج 1 اكاقاقةنلت فس
 لاب ةييساوك طاقات فسول ل ايكوم نقب وكى بوجي با نب امس مكس لنفظةل قاع ب وقل تدبر شء اوم دن آرب حس
 فول ل دنز قكبوج كتيجزوا تكس تي دركل اوت قبب رمي اللقا فسول ترزعتي انج لكك رك ب مالم
 1 -<س دلي هس نا ةةللاكةقع

 رق لقدم لاعب وكول بس تنفو ىا تاقيقت ددقاو لا ءانق اكل مازلااك اى روج يكتف خليت فس للي لس انقر تقا ويب

 رك نكتاج ابك يروج عررط ى لج قل ايد شاسي ك- كس كسور للاي نيس وك طفلا فعسول نقد
 اكاد ب لردع كس فون وى ا حس جو كن يددباهق لقا داك ددج يكد جواب كح تس اجب فس لوي اهب كس فس

 حسك سنان ف نيب سف تي هراشا فرط كدتقاو ىا لمي لبق نم هل خا قرس دقف ق رسب نا ءايك ير انبددقاد

 < لاتمب افعل تيياور رت ككتاب رك ايك توك نايالج ب حاصل اريج كت اياك سات لددم كف دس
 0 .لعفف اهرسكيو ناثوالا كلت قرسي ناب هما هترماف مانصالادبعي ًارفاك هماوبا ناكو

 مكابك يي لدروا ككس هك واصفرول يلم اكسس طبط ل لو جسد لوي ثوب دم كس ادد ل اعكيد لس فسول بحب

 -<س انناج بوفوكت قيقت لك شا ملكالاحومسداكذ مارا انوعبر جهلت قرب تاه ك- سراب

 :مروشم لبي لج اكفسول ناردارب

 بج ؟ #2. اجايكل صا موكن ايي عررط سكه خر ركوروشم لع يآ وتو لاح تروصي بحب فس فول ناار

 ىبلاووكن اين وكر صم عكس رك ضرر عم ضرع دام ون كس لاب تدوصليا فرص باهل هيك فلتر تددوص لوك

 متري ىلا بآجس مق كاكٌل احب ديب حت لاوك اهساعذو تب+ بابارامندا قاب ادراك فكك لا لد بيغ اك
 ادخءابكذ(فسيب )عم يزع ب ضي الغاب روا سنلبي بخالب بآل كوروكى كس لن مدل كا باردا يع

 تكرم س نول نرش رام ل نب كابا مترك ناكسيك يوازي ك

 اضعب مهضعب ىجاني ىا هريغو دحاولل حلصي ردصم ايت اولرتعا اوُصْاَحُهَنِم اوسي اَوُسَضتسااَمَلَ
 مكيخا ىف هّللأَنش ادهع اَقتوَمْرْكيَلَعْذَحَ قدك نأ وملََرمْلَا ادوهي ايأروا ليبور انس مهري لآَ
 ضْرُفْلا رصم ضرا َوَبَنْلُف لبق نم هريخ أدتبم ةيردصم ام ليقو فسوف ةدئاز آم لبَقٌنيو

 مهلدعأ نيكد اريَجَوُفَو ىخأ صالخب "يلةَلَمُكَكَوأ هيلادوعلاب نإ ندي َح هيلا دوعلاب
 ا. 2 يشن د تملا يي يس 2 ابا 2 ا ل ل ا ا تشل ع ا بع



 سه 03ج سضفاتنل نتج 0 ٠١ هراب (١؟) َفْسوُيةَرْوُس
 عاصلا ةدهاشم نم انقيت ًاَممِلعاَميالا هيلع ًَنْذَِساَموَقرَس كب نإ اووف مكي ل]وعِجْ]
 هذخان مل قرسي هنا انملع ولو ٌنُيِظِفخ قثوملا ءاطعا نيحانع باغ امن ِبيَْلاَتَكأَمَو هلحر ىف

 ريعلا باحصا ىا َرْيِجْلاَو مهلاساف اهلها ىلا لسرا ىارصم ىه اَهّيفاَتْن لا َةيرَقْلالَخَسَو

 كلذ هلاولاقو هيلا اوعجرف انلوق ىف ©َنوقِدصْاَنإَو ناعنك نم موق مهو 'اهيفاَمْلَبمأ قل
 فسوي رمأ ىف مهنم قيسامل مهمهتاهومتلعفف ماركت تنيز َتاَوَسْلبلاَق

 ©ميكحلا ىلاحب َميِلعْلاَوُهْهَإ'اَعيِهَح هيوخاو نسويب ْمِهِيْيتَيْنآُهْلا ىَسَع ىربس لْيِوجْرَبَ

 ىنزحاي ىا ةفاضالا ءاي نم لدب فلالا فسأل اَقَو مهباطخ اكرات ْمُهْنَعْلَوَتَو هعنص ىف
 مومغم ويك هيلع ِنَّ هئاكب نم اضايب لدبو امهداوس قحمنا ُهيَعْتصيو فسوَيْلع
 لوطل كالهلا ىلع افرشم اًضوحَنولَت حفرت لارت اوال ُِاَتاوْلاَف برك رهظيال بوركم
 مهل َلاَق ىثومسلا 9َنيِكاَهْلا نو نكت هريغو حاولا هيف ىوتسي رد صم وهو كضرسم
 هريغ ىلاال وللا قْرَحَو سانلا ىلا تبي ىتح هيلع ربصيال ىذلا نزحلا ميظع وح باتش امن

 مث ىحوه و قدص فسويايؤر نأ ْنِب َنومْلْعَتالاَمولاَنومْلَعَأَو هبلإ ىوكشلا 6-5 ىذلاوهف
 هللا جاد ْنَم اوطنقت اوَسباَالَرو امهربخاوبلطا ِهيِخاَو فسْوُي َنصاوْسَسحَتَف ابها ىبَي لاق
 اَمْلَق تسويل رصم وحن اوقد طناف هَنوراكلاموقلالا هللا م نمسا نإ نمحر
 سب لك اههي :ءربدس ميت ةءاضما اجب ىبد طلاب
 ةءادر نع ةحماسملاب "اًنيَلَع قَّدصتَو َليكلااَنَل متأ ِيفوأَف اهريغوا افويز مهارد تناكو اهت ءادرل اهأر

 مهنيبو هنيب باجحلا عفرو ةمحرلا هتكردأو مهيلع ّنَرَف مهبيثي نق ِدصَتَمْلا جي هللا نإ انتعاضب
 هل مكمضه نم هيِجَأَف كلذريغو عيبلاو برضلا نم قسوه متحف َمَسمِلَعْلَم اخيبوت مهل َلاَق من
 هلئامش نم رهظ امل هوفرع نا دعب ًاَوْلَق ىسويرما هيلا لؤيام ©َنوُلِهج َمتنأَذإ هيخا قارف دعب
 فسوي تنال نيهجولا ىلع امهنيب فلا لاخداو ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتت َكّنإَع نيتبئتسم

 هلائيام ىلع ريضيو هللا نخي َقييْنَمهَنَ عامتجالاب نيل معنا نمد دف فسوبانَلاَ
 اَنيَلَعَدْلا كلضف َكِرْئاْذَقلواَناولاَك رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف © لل اارجا حيضيالهلدَّنإَف

 بدع بنريتالَلَق كل انلذاف كرما ىف يمن يطل انا ىل ٌةففخم نو هريغو كلملاب

 َنِْمِجْرلا محو هوك هارفي ىلوا هريغف بيرتتلا ةنظم هنال ركذلاب هصخ دييلهِيلَع
 ىقلا نيح هسبل ىذلا ميهاربا صيمق وهو انطق اوبهْؤأ لاقف هانيع تبهذ اولاقف هيبا نع مهلأسو

 هواة مؤ جس لل



 ١٠ هراب (10) َفْسْوُيةَْوُس موو نمو نال جخف كل انَمَج
 ىلع ىئقلي الو اهحير هيف نا لاقو هل هلاسراب ليئربج هرمأ هنجملا ضاوخو بنجلا نق ةكع ىف ناك رانلا ىف

 نيم ا مكلهاب لوتأو اريبصب "ارب رصي ِتايَنإوحَو لَعموَمْلاَ ىقوعالا”نلتيب

 كل_ ذر ركوروشرلاج لش شوك يا كوم ريمان لكلاب حس فرط كف سول ءفسول ناددارب بحجج : مي
 تح ظافاسرتج لع نا ايكو ر وخلع لي آذ# لوبن تن« ل الطا اك اهب بسدعاوريغروادحاؤردصم /يجنإ

 كح لامب تابت تس متدلاو #ابةكدم ليث ةناج مئايك الوب اهت ادوبي اي ليتور مان اكل هت اذ سرابقفا كس سادي
 مولعمول مو ووو كك ترك ل وايز ملم راب ك- فسيل لكي حس لادوا لإ هك ل دعني ب مان كس ادغب ل تسدلاب

 لو ثوجي زكر جوار عم كلب قلمي با« جس لبق نهرمث كادوا ءادتبم ير صم اه كس ايكابكرواءسهدئاز ءاه

 الوكت راب هرم ركالد لب راك لحب ريم قدا« يي ديدد تاما كذس باول ةيسا باق ناجابادكل أ 0
 هدا زتاص كس بكد ناددا اج لاي كس نلاجابا خيبسا مت الاو ذك صيف رتب بس هوروا ء# درك لصف

 تمداهكس لاذ جساوم م اكن لين سدد تدابنوتو مروا( لين ومر اقرك كا سلك دج: ذل

 لاتوم مولعم بة ركاروا ستات ةلل# او خاج كس بيم تذو نس ركرارقو لا وقروا «تسجو كتي د ةس د« آرب هلايب

 قير قتلب_رعم قمم روا تح من سن ل لير كم ولمس ولاد قسرا دوا« دبع ( زكر )م: كس دوج ب
 كول لادن ه وروا ء ليث تس 1م ل لحب تم ركت فايرو حس نولاو هف_ اق ساروا كتحاركن يترك يولى ساي كس لولاو

 سن تمدخ كب وقفل ترضخ ( فام )جن انج ل جس كلاب لمت نايمة مروا « ل دارمر يكب اعصا حسرسيعماا« لإ
 فرط يا ذمتي (  شيئأوملا تقيق )ابك( نطلع ب وقتل ) لكك # ناجابا تاب ماقد دوك دوا سوءرضاع

 كاع فسول هووج تسكر وو كويت احب مهو كسك ؤكن ا ءايدانبي ماج لذ متوكل: ىلرطحك تاب كيا
 فس ثلا كج ديما «ليمج ربص ىربصف ( يي ترابعرزقت) جس رتب“ تربص بااذبل تت كك ليل اعم

 ايا( روا) فقاو تتلاح ريم ىتو اكس داي لاي #يموك ادوبي روا ناثايفب ) لو اجب لونود كس لاروا فاك
 ءايفلاك ىسفسا !فسول بابكروا ايلي نم فرط كنا كركوك لس سس نااروا ج- تداكاب لب تدنص

 ( ننال) صقور يفس يحى نلا تس ور سور لن مكس فسإل عك ىنزح اسي لب لشن اوم ادب حس تفداضا

 + قياس ندتب_مونم( نقن) تح جل تحك م لو ىتلد»و« تدم ليد ش ىديفسركوم لاذ ىنايس اك وحك
 جو كتم لوط ةجبسا كك كابي هومر ةسركواي وكت فسول .شيمب ول ماقلاو ابك س لؤي «كت سرك ئرابظااكق

 ة(برق)كك اجو تك الباب“ ل رباب بسدحاور ير وادحاو ل لا ردص» اضرحو كنق اهب ناوبل ت

 تربص سرك ث تكد ي رشا (ثسب) حسدوا كاك لوهإب كت ىتشاداي فكروا لاني يقي ذات هكتسنلا
 تنم تسوس وأ 4 ال 22ق 1500/6 تس ع سوس ع و ع حن رج سس سم ست

 نم دات



 مه 09ج شف المج م ١ هراي (07) َفْسْرُي ٌةَرْوَس

 تسطلاروا ع قكم سدد افداير فس كاك ىلا تاذاوتد ليأ ساجد ملئاك ا توكل وك كك لاهي هكاجايك

 ( لالخ ب وال ) ج#هرغز هوروا جس اهب اوخ اك فقتي فسول كس تاب لاا ومب لت ففقفاو مل ومب فنفاو لمت ابج

 حس تضر كرشلاد وا ءولازر مت كن لا( تم )ورك ئالح حررط قروب وكل احب كس لاروا فعسول دواء اج! هس.دايب سرج هك س

 تاور فرط رعب فسول ناردارب انج « ليث سومر فاكوج لو توم ديما ان كول ىتو عس تضر كذا يقي و, تم للا

 الت لش ( رقاف ) كوب بح ام دوا مرا قاب رادرس سا يك رع ول ح_ومرضا روضت كل فول فأول ب بنج سال

 21 دوك اوج يس اترك ضو ورب حسو كف سو: فس وحكلس اوك لإن ةس ركل لب قرت مترا« كسا

 تامة ةسلك ري وح لب لوك راهروا كح و لغروبر بوكت بأ «ك هدالع كس ناي مئارد فوكو وروا

 اففنالةياع فسإل ين انج« اتركاطعرجاوكن لا نت « ارك اطعرجت هسا زج وك ولاو نسكت ارجت ىلاقدفلا « كح تارت هدا

 رج ءايدانب هدمت بايتدج نايمرد كح لو احب كح لادوا فيل دوا ايكوم مرني نلا لواكف سوي ردا ءايك آرت ناك
 ارو ؟ نايك ولس ايا كوريغو تخورفروا بالود ز تاما فس ذ# مالوم كة اهابآ سناب دوت توج

 وايتر سك سوي هك اهق شئامولعمالمريج تذو ادب كس د ::ادج حس لاعب كس لااهتايكدل ادم اكملت اسكس ًلامب كس
 ؟وم قت فس جرن مايكل هبط + تس كرار فكس مرجان لاصخ كس فس بج دحإ كس ناي ىكافضسو كني
 وهما كس ركل ظاو فلا شن لوتروص ل وفود نايسرد كس لوفودروا ليتك 1 .ضسودروا نا 11 لورمت لولود لع (كناء)

 لا تاج او ءايمرفم افا ريوا امج كسك تت ف هللا بشاب بس( نا اينب )لاح ارمي دوا لور: فسول لبن اهك فس
 لي لا ءاترل ايك يئئاضوكرج اكس لولاو فذ لم اكلك يت يا ىلا دتدقلا نجس اتركربص ب بح اصمل سس او فس آليا تستر

 لماع سرت مت كش دوا سد تليضف ل ث ريو كلي مترك بس آلا ادنك هلل هتك «<ساهكرر جان حال كريم
 ل ( لقلت فسول) ءايدركل مع ذ تاس دابب#( ف# ثلا )و متوسج هليبقفلا نع هففخسم نا كح راكوتكروااطخ لم

 ركداذبإ اق نداكتسمالم ندوو_[ثلحا ايك ا وكمديلا كل كس تمالم مدعم ست ( مازلا) تمال لوك نخآابك

 مرودايزنك بس لمي نولاو ل ركمرووروا عكف اعمر وصفا راهبتدثلا كس لوبي لاو ىلوا نبل رطب لبي تممالم ميا

 كوم ديغس سيصحكأ نوفوو لكنا ابك ف ايكت فاي رو لي داب كس دلاو خيسا ( فس فسول) دوا تس الاو سك
 ذ__ اطلاقا قاع م رباوج اهتد حرك عد 4 ففتةكةقع ماي ارا ري دوا واج لس حدك ريم مبا ( لإن كوم اهيبان قتال« لت
 لارج ردا ءامنق لعاب ققموو ردا ءهتنس تس د+ هبي وكلا ( فسول) قلع ليونكروا ءامت انبي تنفو تل اذ لك
 ىكىكبجرواءهسويشفاكم اليا لم سال هت اهكرواءانقابك كك تيا اي كس ب قال ون ركا ا ذا فظيع

 ٌلانيب ىن اولا رب رج ك ناجابا روك ا مت «جس لوم بسيضن تييفاعوك اس اماج الا ذي تدم الت
 د5 آس ل اي سرب قلل ولو مكبس خيس ا تروا لآدم

 نر م



 "١1 هراب (17) َفُسْرُي ةَرَوُس م ممثلا كشف زتلانَبَج
 هيف فبَت 2 2 50

 0 ءاوسليتسا : قوم

 اسأياوسني ىا ءلوك_كفلابمءاتد يروا لخرب نم لعفتسا_ كا هراغا سلا اوسنب : لوف
 : .الماك

 لي اجرب” لاك عاوروا داو اهجن روان !وصلخ كس باوجاكل اوس ئايب خلا حلاص ردصمم قوق

 دهس اتكري بس حيو دحاو ل الطا ار رصمروا جر رص١ايجن كحيل اع اك ب ساد« <

 .نيجانتم اوصلخ < يت دابكيز نع لاعايجن هك هراشا لي لا ءاضعب مهضعب ىجاني ىا ىاذ م

 ةسابجب كن قرم تارطت تا جسر كف وذ ادت رجا «ليمج ربصف لع هراشا ل لا ىربص : نوف
 فوك كرما

 -انركل طب روانانم نكس زوخا تس أي (لاعفنا) قاحمنا قحمنا :نإوَف
 دايدداو# ةساج لوب مت اكد ييسمج ظ شدو جس فهذح ال أن تليي تاودتتفست ليمداغاش لاءال : قوق
 لاو تبث فما بج ماب اوجر واهس مابا و: اوفقفنت كبي تاباظرمدد جس ليمون لولاك الكلاس دب تجسد سك
 - ل لاك دوي لاهي ملكا الاععس دكا ىردر لكك ذدا(الهي لا هاند

 -< تسرد لس خي ازيلهردصم اضرح ءاضرح : : وق

 .هتعفد ىا هتيجزا «زوثالت تيجزا ةاجزم : : قوق

 املي فسويبم تلعفام روامتملع له كج هراشا لب لاء نيقبشته ل ل وغض تروا نيندثتسم : قوق

 -<ساكيرتلماهطتنا

 (حاررالا حيورت) .اًَيلَذ انَلَعَج ىا خلا كل انلذاف : :قْْوَق

 2 هه 2 5 بوم

 وم

 رات ع تولخ سوم ليلا حس لب ركن ابنب فسو ناردارب بج خلا ايجن اوصلخ هنماوسئيتسا املف

 اهكامت لتتور مناك تح احب ذب لطرح اتا دوبي ماناكل مج ف لاعب ذب سمع لف ليس لبن ناكل ل ركوروخم
 كم كى دوج ذححدازتا صك بآل اليوكن اروا ليت اب لاي كس ناجابا كول بس يسآ ل ومد ليتك قلن
 لس نا اينب حاسس دامب لاب قوتك تالاص ديد مهو لين جسده كيج مترو ءجس ايك ايل كوروكن لا ل شثادأي
 #ةيل دن راد م ذك سال لباووكل لا كرب مت شرواك سكى دج يك يفق لاكي كوك سوا ءاوم دن آرب حس نلاءاس

 ل ا 1 ا ا ا



 سمج 03ج يغفل انَبَج المل ١ هراي(15) َفْسوُيةَروُس
 داع ركع لاه يروا كل كس سد لش داب كح فسب بيير ف ليا ليي تس لا فس ٍاردارب هلئج

 آد نيقلاكت ايراد كي آل ابك كك ديكاتبي زم كل لاء اكو عدت نانيبما كرب كبح اصدلاو تس ناهي هداك

 ان ااعنك سر عم ىندجت اسس رامب وج لو تلك ركن تن وكي دف اسس يآروا« لالا ركن يس لوكا سرع

 دل جس لكلاب لن نابل مكرواس
 لك كاد قب رمق لكن يب < فسول ناردارب لتقطيع ب وتنال يظ رع خلا مكس فنار كل تلوس لب لاق

 لسبب ”ب دبكرواءايك كن قيل ىحئاك تاب لكي لكن ااربترم لما ك- لااا كتي ل تدب اش ثودج اكل واحب نا لبي لما همك فس

 هس رت قرص ري قدك ف رطبا تاب يف زن “ل يمج ربصف ءاًرهارمكسسفنا كل تلوس
 ماله وبس نا ىلاقتشا لب بيرق

 000 خلا فسوي ىلع ىفسا اي لاق مهنعع ىلوتو
 < اهكفس لتاقم ىنر ّلاج لانج لكنا تسود ةس هد لن مى ارو« قدرك ردرشدايرف اسكس بد ةيس ردا كدركف اقم

 يدرك رورشانم لوما توداي دعب كس للا ذاك لت ب وقتل ترن« تر لاس تلاعب ك دففتةكهقع ب دقنلك

 2 تكدس ىل رك لد لو

 ؟ لوم سمي ل كش, زآري شتا كننتةك قلت ب وقنا
 لش تاياود لننب بس لارف نايم جو كن لاهتماو النجا دي دش لا كسالي ب وقتل تررطعح ن# قطر قاما

 هك جس دوس اسكس نا الفلا ةكاع فسإل ردا كح جس د عذب ذامغ كدجتت ةقفاةلةيات ب وقتال تيرطح زور كيك تن
 لعب فرط ىك فقلت فسد جون لك فاقت ب تنل كزاو آكل اركي اناقة فسوإ ترطت كبي
 كرف تولى لكمة حس حج تسوداريعير وصب دارا رفهحس وتشرف ىلاقتدثلا لب زيرم ىرستاوميترم نت ايبا كا

 تدرك 0 جول فرط لك صر وا اكنول لات نصت ىوقوو لكن ناك م6 11 لالعو تاع ى ريم جس اتوب جوتم فرط

 (فراعم) 5 كل ودركا درج حس لا كل ارو

 ردا عمل طمس مككسملاو فسيب ناردار, بج «رضلا انلهاو انسم زيزعلا اهيأ اياولاق هيلعاولخد املف
 وكن ولاو ا رام رواوكمت زق يسارك ا يكد هن اكىستر دا كاتيا كو خوك ادنآ خو لوم تاقالء سريع

 روج مت لائووج وم تسأ بسام ىكةليك لهي رظلف لاي دام بادكك لابي جس قد فيت تخت بي كات
 لفروا للا رف ل وبقول دزجت كوت اح قالا دامي رك يا بآل إ آل يكن ظلغ لي زج لان تجب 778
 مس ام-بساإبببس-----سسبببتتتاال- أ ا م سس



 "١ هراي 07و َفْسْرُيةَرْوُس قلل مج جف لانج
 رك تاريخ بآرك لتكقاقتتا رات كسر جان لي رك وكن لق حس جو كول وحك رامج لي دامرف تمي انع ادد

 -جاتركاطعرتءازجوك ولاو يسد تارمث ىلاعتدشلا كح ديد

 لاح تقيم روط قب ول تكنو تل اح تلتروا نس ظافلاز يم آ[تنكسم ب كس لون اعجب بج ل نفل ةلةئلع فس

 اكدت كس سا با قلوب كى دنباي دج كل احداهنادثلا بناينمرم طل ةةياَع فسول روا سوم دوبي تيس ددكرماخ

 -اتايكآتفو

 : طوخ م انكسر صم رعاك الفا لع ب وق

 كر مضر رع _.ةلطفظالاباع ب قتيل ب عق وم سكيك ننقل ةئاقاتزت سابع نبا تييورب لن ىيطرقروا قريطم ريضت

 اققير نوما من اتاي درك هلق كيب مان

 دول لاب نائاخ ارد رمت ادع ارم يم تسد هلا لب مارب نك ثلا خذ نتا نب يلا صب وقل بنام”
 ايل نااهتما يي دشاك قكاملاو سرير ايككايل ناهتما لدور ثلا كدا ليشتري داو ريم فورعم لي لشتاء ذأ

 قرم ليي تفر افم لك اك ابيب ءافق بوكو داي ذ حس بس م دج ءايك ايل نات ار يعرهيل رذ لس كس لس ريع ءايكك

 دوا ايلركر رك مازلا كس قددتج نس آول جانت ناءاساك سلو دز محب لاعب يوجب كيلا ك ارحب ك- ىلا قد لاب لاني
 “مص السلاو اوباهيج دج لك شد الدارات شدوا كى دج لك "نس متن لإ ءايجناد الدا مكمل ل وم انالتب لع

 هيروطس ديبقاكفراقتروا يدرك, منار طيس دوا هس دس هررايقفا ب دوا ككل ناك ةقاحذي خخ فس سي بحب

 اكتلابتج ىراسةلبج اق ايك ترب يكد حتاسكس لاعب كس ارو! فسول هس مترك جس داي ىبي بلم ا يكل اوسيب تس لادئامب
 - قل او ذو لص حوكاوج تت فقدان قيس لاش للا كسور وامتدت ام

 يكن ايعد قرت ارلطساوايكس صقل فس ورش عك اركي قئانس لوسي بسحب نفيا فسإل نادداب
 اكس يان اسكس لاوكبسس م مة ك كوب لس أح يجرمدنلب لوا اكو قومها كى اا مكي د باول نييتتج نس فس

 -اب2 ناك _ك- نتي زمرواايل نابي حس تاءالعي نايك اندرو لابد جود وت فسوف دوفرصم يزبك

 ارم نيني دوا لوم فسول ىتن لن لابابك نلفت فسإل ل, فس عر جذتايك ف سوي تنال كنا
 روارك اكن احا كس ىلاقتدثلا هل افافةةيقَت فسول رت سك فاارتاو رارلا لعب بادج ك لاوس جس احب قت

 اكدثلا يني يكيتسغ ا زكد رفيق د لوك ب نس كك الب كم نس كي دالتت كن ايي ىكدح اناس لتقوم
 هيدواء داير فاطع قكٌقاور لايرف كعمل لامر فاطع تاينسس لي نكح كي فرص نس ساكس نامحاو لضف

 لا رفاطعمتخ نشا قف لكل شاكى رب لاجيت
0 

 ه| نشجي مرعناد



 مسجلا جعشف تل انَمَج كل ١ هراي ١8 َفْسَوُيةَرْوَس

 :مرج فارتكا اكل و امج

 كانا ةياع فسوب تررطت ايلركك ارت اك خب سوبا وف حتر اشري كليات فسر بح نس لويئاحب
 دلك رك اج كل بتمام دوا نرسم لوك بة عرآ وم وسو وجدك ايام رف دب: تحل ماكسس د ذكردووفخ دارت تكن

 عررط حررطوكي آر كنس تايب كح ناوخكس باآوجوك يرق نارا درسرواراغك نا كس لع ان دفنا لوسر ناد كس

 كل ثدي هدول اي درك دججري كلت ح زيزي نطاق تايكت اكياب ئاعسر وا قر شاعم سيئ يشناس كارت لايت لينا
 اتاي دار ف ف اعمركاررفانافلال-“ مويلا م كيلع بيرثتال” ماي دغتس رد حس نم

 وكنيسة اددا ني دلاوروا اج متانلسكيرفساكم اشو دوجومتاحب لي شن خلا اذه ىصيمقب وبهذا
 لكنا ايار فرك د درك ا كل ساس قند لج لاعب كلا كمت اهي وم مولتم تسعين ىكراوكر ذي دلاو ملكت [كسس لابي
 - كك اوم لاحب ٌلانبباني داكلو وحج

 اقام فسوي ترعتس فرط كى اعترشاوك فقةظتطت ب وقير اا دج ناو سرع لفاقرك لس ير

 بس رمت عذي د رالطا تس فرط كى اهتدثلا كتبسحج ىو تك هللا كا هق نلالعا كتاب ليدي كن اويشخك

 وكاد لكل يس ويشن كسري ل ابكت كل دجوم لم نامتكدإج تق بيرق شسوي «ت ردت كادغ سانت

 رعا الج رك نركاك اقفل فسو لفاق سر صصرود لبس صرع ا و اوم روطتنوك اخ بسحب رك مت انرك اروي نلاهتما

 وكل رمال ان اركدوعاك لاني سجد كد تركم لكن ركرطعموك اج م اشم كس ففاققجلت ب وذيل ويشن كى فل نم رج

 كح دلاودركاكن ا بحب كات ايكوم مولخم ىدنوادخ ن ذاب وك كفتة فس ءامن د زخجك ياي لكي تكسو لا يسبس دا

 #هح ني دركل احم لاني كنا ى ات ثلا و كياج الا ذرب سرج

 :تريصوصت رك قم
 دب هتان عررط كل ورك ماع دركي اك ئلحا تت سيو كاتس رك ارك يس اياب رف رهن ري رباجتروا كا

 يركب ءاهتالا ذلك [كس كدب بوكس آ دور: ب جات ايكيال تقفو لاا حس تن كل كس افدؤةلفت مت ربا ترطح
 دعب كس تافو ىلا د لاي ك- اقافتةقت نتا ترطحدحإ كس ميئاربا ترطخ ابر لاي ل اكتفقةليلع ميئاربا شيخ حرك
 لة فسول كس ركرنب لع لكد ياك نشكر ليو كى اذ بلآ لاي كافل فت ب وقنإ ترن
 ايلراجادهرك اكنلا ك- كس ةيبس داكوتا بج نفسو ناردارب « ليو ر ظوفكتس دبر ظن كج امت ايد لاو يوت ولبل ل لق كس

 حس لكل وم ى ذب ل هك دوا ا! فيرنا لبرج دك كل اذ لعن ليتك ركد برم وك فاقت فس ترتر

 ذى لكرتج قكتتفو لا ءامت انفك اب ك.اقتةةقع ضسوب ترض درك رولي داني وك دفيع فس ركل اك اترك
 حا ب ب ب هاو يمزج



 ١ هراب (1؟) َفْسْرُيةَرْوُس را مسجل كج شفت نهج
 داك حس لوح آل ايان رك كس دب تييصاخ كس اس ايل اكت لنج يبل اجت يد هوم وك اة فس تررططح 1

 (فراعم) -< ل آرلوو لانبب نسج

 : نيتك كلاعتيطا متت ىلاغفلاورهج ررطح

 قرب لأ كوت تنجو وضووجو اكن اروا لام و نساك يتلا فسول ترضد: جي نت ىلاغ فلا ودي تسرح

 57 جس قكو# تايب لدحر كرب ساو فوم لتس منك نا لع

 :ببرس ىداب

 دوا ترصد حررطى اج قحاب لهيب عرس جو كد صدي رش سكس لايقو لقت رقروار جو ل باق تاب
 لومي مد ص تف كلج كل كمي اتعاب ب تس بو كت ادباشمو تادقا دج انج « جس قكركى ووك جو كف

 (ينامثع دئاوف) - لو كك مانبب ثحفد ابان لتس اكس يخ

 هك نادك« ل اجلس ضرك كابكة ادوبي حس ل فسإل ناددار, كس كاسي اوي غيض

 هرم كت افاكم كلة ب٠ ءاقت يني د صوب حاصرلاو تس لس اق ايكرك ل ىن لب قبرك كر ناخ انوع تك
 -خجس اه لوم تدقباك

 ©ٍن وليت نأ الَوَل رثكاوا ةينامثوا مايا ةثالث ةريسم نم ىلاعت هنذاب ابصلا هيلا هتاصوا َفَسوُي 00
 ءاجرو هتبحم ىف كطارفا نم ِهوُيدَقْلا كئاطخ َكِللَض فل كّنللأَت هل وُلاَف ىنومتقدصل ىنوهفست
 نا بحاف مدلا صيمق لمح دق ناكو صيمقلاب ادوهي ٌرْيِشلاَءَج ةدئاز ْنأَمَلَو دهعلا دعُب ىلع هئاقل

 الامل َنوملعاَارثكل لفل َلاك انصب عج دينا ههجيو لع صيمنلا حرط يلا هنزحا امك هحرفي
 هميم هر كْغَتسأَقوَسَلاَوه نيت نآس ذات فهنا هنت
 جرخو رصم ىلا اوهجوت مث ةعمجلا ةليل ىلا ليقو ةباجالا ىلا برقا نوكيل رحسلا ىلا كلذ رخا

 ّلاَقَو هتلاخوا هّمأو هاب هنوبأديل) مض ىو هبرضَم ىف ٌفسوُي ل عاوْلَخَد مل مهيقلتل رباك الاو نسوي

 هعم امهسلجا ِهيوأَُقَيو هريرس ىلع تسوي سلجو اولخدف 6َنّينمأهلداَراَش َناَرضِماوُْحا مهل

 كلف يف مهيحت اك ةهمج عضرال اننا دوجس يس توحاو او كتي مرسلا شلي
 رد نجلا نقلا ذإ ى ننس تحَ جدنا دارا
 تحتبييبشإل ا ةماج مركز و حك ل ب يت 2-2

 انيمي



 (مهاجاثزلجيضفا زل نَمَج مي ١ هراي(1؟) َفْسْوُي ةَرْوُس
 دسفا ٌءَرتْنَأ لعب نص ةيدابلا ِوْذَمْلاَنَيَمُكِيءاَجَو هتوخا لجخي الئلام ركت بجلا نس لقي

 هوبأ هدنع ماقأو هعنص ىف ميكا هقلخب ميلا هَنْواَشاَمِلتيِطآَقَرَّن[َقَوخإ نيبو يبنطبتلا

 هرضح و ةنس نينامثوأ نيعبراواةرشع نامث هقارف ةدم تناكو ةنس ةرشع عبسوا ةنس نيرشعو اعبرا

 هدعب ماقاو رصم ىلا داع مث همث هنفدو هسفنب ىضمف هيبأدنع هنف ديو هلمحي نأ نسوي ىصوف توملا

 لاتقف مئادلا كلملا ىلا هسفن تقات مودي ال هنا ملعو هرما متاملو ةنس نيرسشعو اثالث

 يقتلوا نوعا ىدح لَو ايزرل ري. ياللا رتن موتو كل صوت اذَعَب
 كلذ دعب شاعف ىئابأ نم ©َنيحِلْضلافْلَواَمِلَسمْدون' رخال اوايَّْدلا ف ىحلاص_ ىلوتم
 رمرم قودنص ىف هولعجف هربق ىف نويرصملا حاشتو ةنس نورشعو ةئام هلو تاسو رثكاوا اعوبسا

 تسويرما نمروكذملا َكِلَذ هكلمل ءاضقناال نم ناحبسف هيبناج ةكربلا معتل لينلا ىلعا ىف هونفدو

 فسوي ةوخا ىدل ْمُهبْدَلَتْنكَْمَو كيل هْيِحوُن دمحم اي كنع باغام رابخا ْيَعلاواَباْنم
 اهبربختف مهتصق فرعتف مهرضحت مل ىل هب نوصي هيلع اومزع ىا هديك ىف ْمُهَومَوعَمْجاَد
 مهئاميا ىلع َتصرحولَو كم لها ىا نيايلارثلَأاَمَو ىحولا ةهج نم اهملع كل لصح امناو
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 قييم ةظع رولا نارقلا ىا وه ام نإ هذخات ِِجْلَنص نارقلا ىا ْلَعملتاَمَوَنينِمْرُمِب 5

 ةحتيتحتخكححي -+ 2
 ت كح نلاوج حس نلا تس لم نير ضاح هس دلاو كس نا وفالك جاب حس داب لكرصم لفقر بج دوا :

 ريم مق ود دئرارق اوم اي ايحشستخخ مترك لوم اب درك وصكوبتوخ ىك اكطقةك نلت فسول لن ابك كت دوجوم حس لبي لان دوا

 وداي ز حس لاي كن دودج آ اي ندد نكتب وقالو اوبشن لك افظل اع فس ىردنوادخ ناذاب فس ايصداب «ك ورك دقت
 حس لاروا ذك ت بكرت لادم التم لم طبخ لاري يسال مافلاوابك تس نلا ذس نير ضاح قت اي داهتك حس تنداسم

 رواايآ كذسد دوب الاد غيسد رت بجي انج« كس ف اجر ذك ارو صرعدوجواب تس رجو ىك ماوخ ( يدش كتساقالم

 م اخي دكنلا ىت لت حررط ات انك رد وكن اجابا فس شن حررط لترك ماج نس سا اذبل اق يك كل حرك ول آنوخ ىتادبي
 تس ملئابك ذ_طققةلت ب وقتال ل ثول لاب نا لالا ذر رج كسالي بوقت( روا) لاق انس ترسم
 كل ةاطخ ىرامت كدا ناجابا هك س لوجناء ةنساج سمج لوم انناج ل ايدو تفرط تلا ليدل رك ابك

 الاو هتك اذه تب« وو واب ىلاعم حس بسر ةيسا ك- داب ب رقذك يار ف ء ل راوروصت تكتب هع بلط لاعم

 حت كج اهكايكروا«ةساجوم بير قهدايذ كس تبلوق لاح ايكرخ وملك ( قداص) عراك رافغتتسا لاء جس لاب ربه ذب تب

 ءلكأ جاب( تسرهش) كح كس تاقاط لكنلا تنلبلس نب دئ اركروا فسو دوا « ومب .جوتم فرط كرصصر جي ايكوم كت تمار

 ها نكي مزمز -للا



 ١ هراب 17 َفُْسْوُيةَرْوُس مسموع ممول جهغفكنلنج
 روادلاو نيس ( نتن ) وركب لاي ةيساوكن يلا ةيسا ونيك #8 شرم لاي كح تسييابام كارول( اكفسول نادوارب) بحب

 فموي روا تسد لغد كولي دج انج «51 مر صصدهتاسس كس نلاداو نما فول م ىدنوادخ تييتشمب بردا ءوكلاخ يا ايدك دلاو

 تح اسكس فسو لحب ك كادوا ني دلاو كس نا دول ايل احضري تن دجتاس ةييسا وك يدلاو ةييسادوا كيري تنت ناقل

 بع ءاققدتير طوي اك السوك وكول نا لن ئامذذ ساروا «رككر لاي دي نام ذك اقترب روب هلك مدي ردوا كك رك يود

 اذ تاس سره فس للا «اياعورك عب حسا فس داك دوب سري سرج كب اوف ناس سر تنوي نااج بابك ( فس فسيل)

 ثورنمرشو ورك اتحسجو كم ارك اكس لوي اهب اناكت تس لينك ابك يي دوا الاكن حس ليت كح فس لادلبن يكن احا

 ارم س1 ارتب ات يدل ف لم لوب احب سر يعروا ل ججب نس ناطيشوج كدب لس فاالتخا اوك وكول ب آدوا لوب
 ترعنص ب( روا) الاد مل تبي ل داب كس قالك ياهوزوا هتسالاو ذس رك بط نير تبي كك لس لاس احدت بد

 ّقادجرواءامكر متل اسانعإب لاس" اي نس اوكي دلاو نسا ف ةتافلةيلت فس دوا جس الاو تسلح ل هسداب كس
 كت يعول فيا سو رولاوج لاقشا اك دايت ب وقتل نس ىيرصم راسه«. ي ىلا سس" اي ىلا. تدك
 كل وك ادوثتسا ذب فسول هيخانجي ء ليكن لاي كس( قنكا )لاو كس نلادوا لعاب ركاغاوك( توبات كس ) نادك
 كنا بج رواء لاس لا” يرصد كس ساروا« تكس آب اورصصرجي ءايكن أب ( لل اطم كس تسي )وكلا دوا لس

 فعول ةثءايك ؟ بل اذ قوش اكءاقب كلي ناو ليت لبلوغ راشيبب هور لس كبروا ايكوم لمك( لصرصم) ماك

 كس كثروا ل واع أسال ااصعكسريمتلاك وبا وخر وا يامر اطع كل كت ذة راكددوري ترم اابك د ةنفاةكت

 كل روا سد تافو لي تلاح كم السا م قل لبي ترث آروا ايند < ى او اك ولم ريع ب لاو فس رك ادب

 تس للاب تف كيأ لفتاة فسإا تيرطخعإ لح لا سدا تاس كس (دادجاو)ءابآ هرم قتل ) نباص
 ايكف النخا لب نلف ماتم ك-.ةفقتةقلت فسول نر عمل با روا لوم لاسا"هرت لكن لادا سد تايد دما ذ( هبي )
 تكرب وكب ئاج وفود كات ايدركن ف) بتاج كريو كس ليم تس اي دورك هكر لعب قودنص لرسم كس كياوك نان انج

 هاه تلك لورا كب يغدقاو يكف سول < لااا قنا, كك كس لق تناذ هو جس كأي «دب لع

 لومي هس لالي كس نويئامب كس فسوب بآردا ل جسدك قو فرط ب آمت الش« لو قس قع

 جس رركركوت اسك فسول هوكي لاح ءامتايلركه دارادنخب اكل ا تن ءىكشناس ل ساب كالنفظةققفت نسل نس

 «ةيسرف كدقاو ساكو فقاو تاصق كس ناك قس لصشوجوم لاي كس فسد ناددارب ت0 رهن )نتن كس

 ناامياري نآر قل رعمشمت اوخكس ناميا كس نا بآرك لكل با تس كول ثكا دوا جس اوم قود دذب ملاك اوكيسآ
 لبو تنس كل وصولا يل آكل و جس درك يل اوس اكتسرجا حس ناب نر قا يضآ دوا « لين يل او سال



 تا ١ ١ هراي 0 7) َفْسَوُي ةَرْوُس

 ب لاوقارسود جس م انريشر ووش 0 ا «رصم شيرع نم جرخ :حنْلوَق
 هس داب رصضارم لب تيد دابآ يرعاك

 كح كي هر قلاب كسدلاو ياي حس لي فضول نااردار بك سوم مولتشسس لاا رمهدال واو ةيذب ننم قوق

 مواز تروا «هسينبدالوا نسم ب لم ن اخر يفت كك دحر مم ملامب مانت جاكي وم مولعم لب قل اسكان
 .“هدلو دلو نم” تدابغ

 ايصال يبث ىدآليأ لاهي ءابصد اب ىاج فوز ف اشءابصلا حبير ىا ءابصلا هيلا هتلصوا :نْلوَق
 حسرصلم اش روا لين تلسروب دوكادم ىلاو كج باج كرش حس برغمروا تسال وم ىلاو لح بررخم بتاج حس قرش
 ويشوخ فرط كرم نس ( ناعنك )ماش ابصازبل كك البكا صاوم ىلاوغآ فرط ىم اغا ذبل خت او ليي قرش باج

 تس ابجب كس ابع ماطعرسفم توج بسس انه قاب وبشوخ فرط كرم اش سر صمروب د دتدبلا قل اتي ركب قس قلو
 (مكاشاو) 2

 اير وفل ع لقب نايس, نا جور ورك اك قكيس.بو كرمت ىاردرضا حرك ا خيص( دينفست , ليخشتإ) نودنفعت :ًّوإوَق
 -انامأ ةاكناصتت

 -<- باد: اكالول ي ىنومتق دصل : :موق

 رج اذي ةبرضم ىف : يلوم

 ؟ لآل ب ترورض ايلى كساء فوز ةبرضم لاو ]اوم

 دع ك لوثر لحا قر شترورض لوى ديرعم اولخدا رعب ل نيك ف سوي ىلع اولخد كلنا ينو
 كك لابقشساوجومدارم وضد لب ميخ تس لوضد لوا نانا, فوج ةبرضم ىسسف كد لاا اتوب يكب لطم لوكا كل وفد
 دوج لئر ع لودارمدددعإ هس لات ياعرب ترش

 ضب سبي ميز تنذو سا لجارورلاو كف سيلا يآكيسهراشا فرط كف التخا ساس لا هقلاخوا هما : اوف
 هك نامت ايكوم لاقنا تقوس تدالو اك نيكس تسالني ضب نكي نصت ايحربقب كج لاقاكت ارح
 جس اماجايد سبك ام قتل اخ ا زاجبسم رواه ايلرك اكن سايل نزيك ل بار ذ_ فلاي بر وقت تررطح دعب كح لااا

 لكتاب لا ياه ايك ا مكر مان نيا يفب سس تببس انه ا لن تكل ذدرد ماينب لي ىلاربتجس انج ايدسهكابلاذاجال يتب حرر

 نيوحوص -اهتاكي وم لاقتلاكدرلاو ل انالفكتقت ف سول كس ليد
 .هراكملا رئاسو طحقلا نم نينمآ ىا «نينمآ : قلو

 10 ورع يك حدب



 ٠١ هراب 15 َفْسْوُيةَرْوُس مق مها ثمنا نزلات
 -<- ىلا ىنعمب ءاي ركع هداشا ل لا ىلا : :لاوِق

 3 يم

 ججئفويفَت
 لب يس ايي درك وص رف نلاتساد يرو كبس ماكي مهدات نوت كم وج يرفق ضسو# ريبعلا تلصف املو

 دهس اأو سرك رك لب حبس تو لكويكه داير ف فام مراهق رك ون اتركم اعد لب ىلا كرد

 نرو وح[ ىنلا ف سوب ميا ءاشنا اني لا ذوي لوح [ىدلاو دي اج تل وكن اريج سريصرو اج لاو ناعنك مسا

 ل3 آر صلال انا ماو« كس درك

 :رئاور كك كس ناعتكن اوراكاكف سول كاردارب
 ري هدي زكري كاد خرعوا اوم شاور كل كس نااحنك كهل ميتا ىف نم اريج نااور اك اكافعسول ناارداربر عا

 لق كا لبث ببساهذب كوبي مترك ب وقنا نادئ اخ اهل ذا فاي داك ع تسول مسألة ب دقن
 ساهي ىا ةيسا و ماو هل نيكل بس جس قتدآك بم كفسوي كم اك وم اتبكد تاس كس نقيل ل قس لكى ا
 لكك فني ليما رت قب كانت« سي دج ىئدحب ح ةسابر ذكر قل مد« سني شخ
 هلع لش

 كارب اكنلا نب مكس مكس فتة فسوب ف# فس نااردارب دوا ءايك لكن اعتكت فاعور مختل فاق ىلاعنك دييضر

 رك رق تبت وعبر هك ل رف, لوم نشر رارف يحك طللاةياع ب وقتال يد لا ذرب سمكا ى كففزك هات ب رن

 دة اج ليك مج لومانناج تابوو تس باج للا

 اع بآن جايا هسا داب سدا ةساكخجرم قرف ل تمادنو شمات نأ ذي تتفو يب كح كس فسول ناددارب

 راوروصاروا راك اطخ تنك بشاب كيس كيج ىو رجاظ لي بالكوك حر ركء اعو كت ررفخم ك ومانك ب راب بانج كس

 لوركء امد كساب ب رق يم يحرلا روفغلا وه هنا ىبرر كل رفغتسا ف وسم رفقا ب تنل« لإ
 نع ملا روففووربشالباك

 كك هس نإ رسخت اهرجو كك اكل ورك اعد بيير قنا ايامرفودعو اجب كس ذكاء دار وفن التفاقفكةيات بوقت

 تيرظح ماهم للص[ قكوب كي جب كيل اكل ورك ء اعد تماما ل بشر اب تاردك ا تي رصقم اكورعو لارك

 اك لام بحاص لص لكي فسوب ترج, قت بكف يلكت وكب وقتال ترطحليساولاب وكت اك لدي ذدحتاسس كس فسوإ
 لص ايلركهرعو لعا اتت ليل ماعم تسر هارب اك فلاةك هاك ب وقتي _لكوج رك ورك رف ءاعو ارفف لوبا َ

 (نآرقلا صصق) - اجو هر وشم كس لاحم بح اص



 عج 05 جسضفا تزل نَمَج رم ١7 هراي (07) َفْسَرُيةَرْوُس

 :لارسل < بوق نادت اخ

 لكس ان اير صم نادئاخ ا ا

 رصمو ورحب لس لاروا ىتلاساطسرتى فيكي ب وقتال ترضخ تنذو لاا تم « اي" قب اطمكس ناايب هس لج دارت
 -جسهدنز لاساك

 رش  لابقشاار فووق لج كك بير قهر بش ادن اخ يدلاو كس نادك وم رالطاوك الفلكي فس بج

 فسروا ىل- الفيلة تاغ بوقتل لي تب طرف وف املييد دعب كس ارد تدموك رمود كيا دس للود بحجج كك رباب ع

 ابا لايك رس ملاو ةس فمي ترن كو: تاقاطزيم آت قرددا ترس ويبدا ايل دعبل انة

 - لات فيقتل شديت سكس تلظاذقو نارام راو تارت يس ِبأ

 رهو كنس فمك ادناخدارفا ريو مانقروادجامدلاو ذييسا الات فس تررظن>: نق سكرت تنطاسلا راو اكرصمتتذو للا

 -ااركم ايق سب لكوتاشروا سال لشيخ ا هيج لش لوب راوسوتاشيتاسكس م اشنتغاو كتر وا
 كح نادوا بوقت تررطح ى اهرعم ل باركت ني رك قعر اب روك ايكى دارا با فلي تغارفعس لاوقإب مانت نلا بج

 ايا رابرد مانت اومر قعضرابرو لبن موج فقاو تس مارثحاو تاز نلا يرابرد ماتروا ماجوم فراق هس نادناخ

 هس نادناغ مانت قاب دوا كدي ىئاش تتكن يدلاو كس ناس مكس تلال فس« كك يي وتشمل, ررقم

 تسال فير ب تح لك افظل نسي ترحم ل افتنا بس بج« دبي بتاع بح
 هده مقنع امه ىتاش سنت طم كسر وسد كس تموككى راب رد مارق تنذو ىلا« سو زورفا هولجري تن وتشد
 داي باوخ اكن ناار وفك اغا فسول ركوب ءايك وب قت فسوب نان رأيك رك رروصو وجو متسارع

 .خلا لبق نم ىاي ءر ليوات اذه تبا اي لاقو هل شيك سس دلاو بايك

 نور فكس تتفو لا .لكوكايكوم داب[ يرعمن ادتاخ مانت اك اكتفت ةك يع فسوب رعب كح عقاو لاك س ل تار

 نلاحررطرم دوا اك ود نا زوم تسمم وكنا لس ءوركواب آني ىترصموك ادا ةعيسا تكا اهكريدجت اسكس دارصا فس نيد

 -اكلوركش تلك

 :تافو 11 التلة لسوا عىرعخ

 هذ نا نبا« كس نأ # انك لمة اي دددوااوب لئرلت كى لاس ليس كيا ل ايطلاك فلة فس ترج

 ل "اج لكوح_رعسره تسرك يما ىن لادم م انفاق وم بج رك جايك اب تس تيد كرين ندر

 مكر يركن فذ لاي كسدادج اوابآ س نادوا لب اب لج ماش ككل دختاس ةيساوك وي ذب ناك يك ابكى كيب قولد ذب
 ت5 بيا يري ير ري يي يي 7 ا و ا واوفا ل يروم ا ل  _-نجبللا



 "٠ هراب 0 ") َفْسْرُيةَرْوُس 5 معراج لال جسخف كتل نمج
 ديتاس يبس اوكانا كرت تدبات كسر مرم لس كيادج كنا روربق كنا ركشيتفلذ_ زلات وم تسرح ل نم

 وركن ف رباب لس ب وقتلو قطا تررطحروا كس ل لم( ناحنك) نيطسلفرظر

 سو تجسد لن تمولكى نا ل ارساونج وا تك م طاسمريرصم عار فكس قلاع وقد عإ ل الفلة فس تتح

 كوم ترج[ ياهي اياه ىو لبا ذيا لك عررط حرر ط ركب كك يخول اكس ماقلت فسر نيد
 (ىرهظم) .٠ 2 -ئدتاتح بازعلاوكن اذ ىلاقتشلا هر ذ ل اللا ةليت

 لاسا 6ك تافو اك 22001175 1 1

 رقما تريب رلكلر لب توباتكس ىدلككل اسوك قزف ب وقتل ترطيب فذ ريبج نير يعس حرر طخ لوب رت ك

 -ايككاي/ل فتن طمس تميصو كنلا فرط

 مو هرم 2 0 لآ

 © َنْوُضرْعَم هْنعمهو اهنودهاشي اهيل نومي ِضْراْلاَو تِومَتلاَف هللا ةينادحو د ىلع ةلاد ٍةياْنق مكر نيك
 ةدابغب هب 9َنوكرممهَوال قزارلا هب ياو 4 ُنِصوُياَمَف اهيف نوركفتيال

 الا يوي دك ل سح يييوابو كل عل

 ©َنْورعْسيإلْم هَو جن َةَحْعِبةعاَسلامُهْيَتوأهْلاَِذَعْنَم مهاشغت ةمعن اياد مهين ومآ
 نموا ةحضاو ةجح ةَريِصب نعول 3 هلوقب اهرسفو ٌقَيِبَسِوْدِه مهل لق هلبقاهتأيتا تقوب

 ءاكرشلا نع هل اهيزنت وللا نحو هلبق امب هدعربخملا أدبملا انا ىلع ىلع ىب نسا قع ا

 ءاحلارسكرو نونلاب ةءارق ىفو قيال َكِفنَلاَهَو اضيا ءديبس ةلمج نم ين
 مهلهجو مهئافجل ىداوبلا لها فالخب ملحاو ملعا مهنال راصنالا نقلا ل ََآْنم ةكئالسال مهل
 مهكالها نم مهرما رخآ ىا مب نمَنِِّل ةَبِقاَعَناكَفئاورظيف ِضْرلا يف ةكم لهأ ىل اًوريميملكأ

 اذه ةكم لها اي ءاتلاو ءايلاب َنوُلِقْعتاَلَف تالف هللا ًوقتاَنْيَِلَرْوَك ةبجلا ىلا ةَراَدَلِو مهلسر مهبيذكتب

 سي َنضَتس َذِإ ىتج مهرصن ىخارتف ىا الاجر الا كلبق نم انلسرا امو هيلع لدامل ةياغ تك نونسوتف

 نأ مسالا نظ ىا فينفختلاو هدعب نامياال ابيذكت ديدستلاب اوُبْذُكَدَقَمُهْنَأ لسرلا نقيا اَوتطْولُسُبلا

 ضاسا ددنشس نونبو اففخسو اددشس نينونب قون اَْرصْمُه هَءاَج رضنلا ده فج تب

 156 يحس نيكر ملا ©َنْيمِرَجْمْلامْوَقْلا نع اهباذنع ايمي ةريالو قي نم

 (وسجب نقل>

 وج مط بج جست



 مهي نيلالجي ف تلامح 0 "6# ااا ما د دا سعد جهضفاةزللانبَج مم ١ هراب )1١( َفُْسرُي ةَرْوُس
 راك ْنوَلَو قلتخخي ىَوُنريِدَح نارقلااذه َّنكاَم لوقعلا باحسا يالا

 نك

 2 5591 2-2 هج 000

 نم ىَّدُهَو نيدلا ىف هيلا جاتحي ةىَشْلُك نييبت ٌلّيِصْفَتَو بتكلا نم لبق ِهيَديَنْيِبَىِذْلاَقْيِدَصَ
 .مهريغ نود هب مهعافتنال ركذلاب اوصخ 0َنوْنمْؤيِْوَقِلةَمْحَيَو ةلالضلا

 هع سوم تكي دوكن لا لت لايناشنراش بى او ذس كت لوري تييمادصو ىكادخ لش ناي زروا لافامسآأ : م

 مين زارو قلاخنوكا نكي تكسر نامي اري لا كول زثكا حس لن ناددا تس كرو دوف نلا لو اجر زكر زوم

 كل كيرشال كيبل كح تس كبك ريب نسا هداك قو لئطراوا ليت كرش كسلا ارئب كلوت دوجواب  ةسك

 كس كيرلا اوس يرش لوكانت لور ضاع سي روضتيس ريت( مج 2) كله اهو هكلمت كل وه اكيرشالا

 تاب »دايك هت تيل دارممانضاعس اكيرش الا هوروا هلل امهداكل تكل ل اك ارو هس كل الاكل لا

 فول تم يق لك اجا ب نا اي ةساجآب اذعالاو هن اجامج لوكس لش لوباذع كس ثلا ب لاك ث كساب فخ هس حس

 لوق ذي ريف دقي رطروا دقي طاره سب هداك نات ل ممالك احا اك 14 نات كي هوروا شي

 ىلع فرط نب دكس ثلا لث ال نامي اري وج لاو نس رك عر اجا قريصروا لشد ءجس لتس خلا هللا ىلا اوعدا

 ال) لبق اكس ارك تس .يادتبمانأءفطخاك نه لإ ةييسد تولد اسك هحضاو ةجبح تريصبلا هجو

 بآقي لو لحس لبن لوكرشا لوا هس اكرب حس ضل يرشد و ع كاي لاروا كس( ةريصبلا هجو ىلع

 مكن كل كرم بسد جيم لوسر ىلا تتح لس مت ل لولاو قلبي تس بآ جس دقي طللا حل لوقت طاح
 ككل لاء د او ذب رك لوربش تل« سدح اسكس هروكر اعروا نال( ىح ون) لب تمءا رقايأ ( تدوكروا ) تشرف
 كك ايك تس جو كمل لمت ةعبسا نازي اب مكن « ليث س9« ابد هدايزروا لو تاج هدايز كس لايودب تسبب كربش

 ؟ اوم ماجن يكس جو لك ف الثجتوك ولوسر تيس كس نا اكل ولاد ليي س ناار اهلي د لترك لكي لن نايت فس لالاو

 ةع سا مايك ركل ياسا سرب ىق تبي كك كس نولاو ةسدؤ تشل تنج نيرا اكتر يقي لس كك الب وأن لا

 الا كلبق نم انلسراام و ع لت كليك تانك ا ىتح < داس ءاترواءاي(ن ولقعيزو ال ناهياكوم سي

 ملك يدرك عل خ# لولوسر واكل ذ# وم ديما: وسر بج كك كل اهي« قوم رخ متسرعن كنا قتل, جس تركت سلال الاجر
 ِك ( لاذ )رو لأ( قف وت ك ) نايا دعب ل لاكب ب ذلكى لا تاس دي شت ( كلا ذك ١ وسب ذك )يك البتول ا

 ول ءامت ايكو دعو سس نوه اكل نىك ىف الخ ورعو لكت يرن سا لس لولوسر ليلك اك لوما تس قد يت اسكس فيت

 مروا دتاسا درشم مروا لوفوأود (ىجفن) ل ةييسد تاهن لو تب ام مارك حقي ؟تررصن ىرامج لاي كس نا
 لا اثب حس لوكرشنب ا طارامت دوا ءهضيصاكل وحج قت هت اسكس ددشم ميثروا نون كياروا ( سى )تاس فيك



 +١ هراب ( 15 َقْسْؤُيةَرْوُس حل مضوي جةسضفافن0 تع
 لكبتكقباسلاب + لكتاب لدم اك نآرقي < ترج كلو لع لوصف لس نولوسر نا هيشالب ءاك اج

 اخر كذ اك( نيو ) ع تضر كك لولاو دال نااميادوا جس الاو ذس كن ايبركل وحل وحك جرب دوا ءعس لل دقت

 -لث ةسد«ديفتتساسس لا قدك سك لاهي رول
 يو 37 سَ 2 3 0

 سرك بكف د»ا هيبتا فاكيايكدت نياك ايدل دب تن وفن يوتانت ىلك لضردي «نيلك : نوف
 لقوا «كيد قد آس تببب فس لع تسيأر لسججر نسم ىاك الثماني د حل ريشكرج يس اتوج لاهتتسا سن نس
 ىأك ايم ولعن .قلإةةةئاكؤق و وعس نب ثلا رب حيرط> لح بعكن ب ىلا تر طك اريبج جس اتزم لاعتتسا لبي تكس ماهفنتسا

 -<- نمب روكي ةبآ نم دواس ءادتبم نياك« ىتزي ترمب ازحا ةروس ل بازحالا ةروسأ رقت

 دج تفك ة يآ ضرالاو تاومسلا ىف : وف
 -< لامع-ريئن ورمي ,ك,لمب نوضرعم اهنعرهو رواج رت كن يأكلو لمب اهيلع نو رمي :ّيوَق
 5 فم رصاك مدر خ ةريصب ىلعروارثةمارتبمر مروا انأ «هلبق امب هنع ربخملا :(نْلْوَه

 اكوا تدداو لا زثغايبب با ذيل نس دارم للم اتماكل ورهشسس ىرقلا لها لمراشا ل لا داوبلا لها فالخب قوق

 لإ سوم ثروتبت لب قر هش هدي ذو انامل

 < سأل 1 بط( تل) لب سنيتسا سني : إو
 به ذلك يابا نتن توجو مس ى ليي لبي ذك جس باوج ا كبش للا لب لا «هدعب ناميا ال ابيذكت : ّيْلوَ

 اكرم سس تتروص ري رشتاوبَذُع دق «لصرلا نسقسيا مج رئاك وفظروا قوت نعل لكن اميادعب كس شاك درك
 اكدت يب قتلا اونظ لي تروص ف يفروا

 عت عرراضم ( لاعفا) افخم ىجْنُدَف «لإ تي اهب مت تس( ليبمت) ٌةيجْنَد حسا يرشتك ميج ىجننف :موق

 بدك اسكس مقلط تمار ب قلع اك (ددشم)ايكاياجوكلا |( ليخضت ةيجت) بم انرك حاد لوح ىت رك

 ناوأوك ادهش ل تارطت ضن كوري لوعفم لش لاوتروص ل وفود لب اكومب لطف بان ءاشن نه لي تروص كل ومجب ىذا

 هول هايددا ةعفم

 قلاغل ل كنف زروا ناس «خلا ةيآ نم نياكو

 ابد لج ماظن ب حس لول د صال جس اب داك ماظل اكناوج < بدي كيادوا سس اشتي ووج ووك وزيت نا سلس كي عن اصروا



 سهلا ججشفاكلانَمَج س٠ ١ هراب )1١( َفُْسرُي ةَرْوُس
 روف نا لإن تس اجد ذك لل سو ةتك دوك هزجج نا كول نيل اندم لاصدار ل لب آلم كادوا

 تك لك ا روادوجو ك لاقت ادخ دج ان نايباك وك ليا ري « لت تس كل صا تطرم كبد تس لانا لل سك
 كشكل ورسود لن لادخ لكى ا ركل قفل ئاق كس قراي دوج جكس نايباك وكلنا كس آس شكل قس قتلو

 00 هاف ليوسا)

 ىلاعتدللا قتدت اسكس كرش تود لئن س0 ناميادج لع نا قت « نوكر شم م هو الا هللاب مهرثكا نمؤي امو

 حس نكن ايب تح اضوب وكلا نآر قت لوا مسا رسوج لين ترم ير شوك ورسود لشن فاصواهريغو تددذو مكس

 تدايعدوجواب ك- لا ناي« ىلاهتثلا فرصري ميو قادد« كل ايو قل اكن ذو كاس 1ك ب نس ةفيي ناك شن ياك

 وك وكذب نوفي لي لوربقد وكس قيم كرش قب اك وتس رق سر لن تس ارم ييرش ووك وردد” اس كس هثلا ل

 - لو سرك دم لكل اعاكت يجول تافص

 كس ما فلو وجواب كس ناميادج كل يب لد لن ارلسضوو لن موب تمي[ امك ايا رف فس ركنا نبي رمش مارا

 رفصا كرش كانرظخد دايز حس بس لن بس لا سس هرطخ اكزجج سرب مع رف ذ اةقفقي رثلا لوسر « ل الت لب كش

 هئلاسايارف لثة امك كشري لع دعم كي حررط ا رغصا كرش إي دمك ايام رفري نس دكت داي رد كس .باعسس جس

 هس لاو لع اهقفقاقتاب لاا ذود توا تنم لكسر مود ىلاوساس لاقت

 «تروكدروا خرفان لو سم قدمى ماقد جس صن تااببلا تمي آب خلا الاجر الا كلبق نم انلسرا امو

 لح انقل كس سوني امس لوك حس لن ناهس لل اشوكرشروا تاب ددبصقوج اتي رق تشع ماتم اكو نا [ررط كا
 د خس اجانوم شرف لوسر اكدطلا كج وغلروا د اينب بس لايطر ب« ل سد: سدد كس قاغاروا تكس تعيب ةينيداب للا

 زايقاوك احس لوا ماع دبل سياج توب ىف نانا شيم لوسراكل فنا هبس سكب كس سلاما ننال

 ء لوم لات اكلك تمي ىلع توين لق و تسارهارب حس فرط اهاكراب فرط اك لاه انتم لسع

 -< ان ركب قيل ه- ماكل اج انتج بسانموكل عسسل لادن: سا قتدوتثلا تبل

 لوم ةسالد ناميا سماق قياديا, يوكل ولوس خلا لسرلا سليتسا اذا ىتح

 ناي كل كس ناي موه فتكا تعآى تبوك قرارت فلل ت يآ ا خلا اوبذك دق هنا اونظو
 لكس كب اعل لالوسردكاعكيد بج ذرافك بس ابايددا كر افكم قل ئافاك وف مكسيم بسس انه دايز

 رج انو, مولتم كك هيك 3 [ترظقنا كتر وورود قكراف آس فس آه لادا لور خت لن فس 1ك لا بج لقد

 1و يب بلطس, يكاد لب طمس تءارقروبشم وسب سك ظفل لش تمي آ اج ايك ا يب دصوانوجج لون سس لاويبن

 باع ةرعو لاما ك-للاقتشلا كة كوب للاب كس اكل ايخرر رب سابو كس دمرت اتددإبن تب لش لس كد وو باع



 ٠٠ هراب (1؟) َفْسَُي ةَروَس اهل مسا 10ج جفا نزملانمَج
 هس راررقمتفواكى لا ةدعوروا كي آن باذعيب توات اهكرركررقم ل ب ونبذ نسا قاطع هزادنا سا ذس مك تقودك
 لباطمكس هرعو كي وردا يو ىرامكن ا لش تلاع كى ىاء لوم زيا تسدجو كى تس لوم قطف تم ل

 اان حس لوضرجب با طعارامب ل ئلحا تكسو كال رافكدوا ايلاجيوكن شؤم سس بااذذع للا فس مترج يآ ا ذعر دافك

 -لو دن لثرلال تف« رت تلي با عمك بس ايدك كرافك حا سات كر ور ضرب ءاجاج

 لوبي لب تروص ل اج نش بي ذلك ردصم يس ايآ جتا سك ديدشت اوبذك لش لاتءارق ضب

 دج بارك ايكوم هرطقخي وكن اهب آن تقفورب ل- باع لاقت اي درك رقه تنذو اكبازذعوج تس هادا نس ءايبن اكس

 انبا نس ىلاعتدشلا لش تلاع ىملاءادم لدول هدامت بكف متدكب دج كد ركدد بي ذلك رام ىو نون نارلسم

 -ايامكر دكا رون دعو

 تادقاوك لوم وقري رولا اع ف سول هستقوج لي مير كن آر ق «بابلالا ىل وال ةربع م هصصق ىف ناك دقل

 ئورناكرام لم داب كس نيد لم لاردا جالو نسكب دق كد دياتك كب ست كنا لك كك نا

 دهس تضرروا تيادب كك سولاو فكر نوقيروا لإ دوجومرمروط وصايف ىلا با

0 
 | لسلَبي مزمز >
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 سجال جهشفا كل انمَج ه4 ١١ هراه (15ر دْعَرلا ةَرْوُس

 3 2010000 و مس

0 

 نيدلا لوقيو «ةيآلا ءاورفك َنّيَِلا ُلاَياََوَلِإ ةّيْكَم ِدْعَرلاٌةَرْوُس
 ب 00000 54 2 ع ع د دس 2 وري ل < 5

 ثلث نيتيآلا انآرق ّنا َوَلو الإ ةّيِندَم وأ «ةيآلا ءالاَسْرُم تسل اورفك
 مدعءلوأ4م ف ود وم وم

 .ةيآ َتْوعَبْرََو تِس وأ سمخ وأ عبزا وأ
7 2 1 5 525 

 ك تعآىرإب اورفك نيذلا ُلازي الو هدالعع<س كر «هس كياا0ل# ١و نب رب ةهوالع« ع نرعر روس
 7-5 1 5 4 د. ها ٠ وو »14 فهل
 ْوَلَو اول مايءكستيآى روب السرم َتْسَل اوُرَقَك َنْيِذَّلا لؤقير وا

 - لو لشتع 1001( 0ه ايات” ايناس لوي ود انآ ق نأ

 تأ ثايألا هذب َكْلَي كلذب هدارمب ُملعا هللا ملا حّيسحتلا نك ميلا ولا مب
 هيف ُكشال قلل هيخ ًادتبم ٌنارقلا ى َكيَيصتيلإَلدَقِذَلاَه نب ىنعمب ةفاضالاو نارقلا يقل

 ىل اورتن ِومَتل عكا ليَ يلاعت هدنع نم هناب 9َنوونإَل ةكم نبا ىا اتاني
 رو هب قيلي ءاوحسا شرعلا ل كىوَتَت الصا دمعال نأب ٌىداص و بو ةناوطسألا وو ٍدامع ٌممج ذمعلا

 لضم هكلم زها ىجقي راكي ةميقلا موي قست جول كلذ ىف فرجت امهنس قير أَسصقلا للذ
 طسب مقوله نول كعبلاب يال ةكس لبااي ركع هتردق تالالد يآ ْنيِمُي

 ٌراهتالِا ىيينرارموزاَمَولَحج حمل لكم آرْنأو تباون الابج يدار اهي قلخ لحوض
 مطِقِضْقْلاَفَو هللا 2 ىف نوحي ىلاعت هتينادحو ىلع تالالد ِتْيآَل روكذملا َكِْذَقَوَ

 ىلاعت هتردق ٍلئالد ْنِم ومو هٌريثكو عيَّرلا ُليلقو ميسو ٌبيطابسمف تاقِصالتُم توتي ةفلتخم عاقب
 عمج ُناونِصليِخيَو هلوق اذكو بانعا ىلع ٍرجلاو تانج ىلع اًفطع مفرلاب اركيفكْنَم نيداسم كج م2 ففرك# ؛١ 5 3 نيالا لع 7 1



 ١ هراي 05و ْدْعَرلاةَرْوُس اكاد مهن تكلل جسغف كل انَمَج

 ىلا ءاتلاب ىف ةدرفنس ِناَونِصرْيَعَو اهعورف رف ُبعَصْنَو ذحاو ّلصا اهشمجيي ثالخنلا ىبوونسم
 مضب لألف ضبع اهَضْعَب ءايلاو نونلاب لَو قاوم روك ذملا ىا ِءايلاو اهيف امو تانجلا

 روكذملا َكِلْذفَّنِ ِؤَّنِإ ىلاعت هتردق ٍلئالد نموبو ضسماحوولُح نمف اهنوكسو ٍناكلا

 بجعلاب قيقح ٌبجَعَف كلرانكلا بيذكت نم ةمحم اي جتنا نؤزيدتي © َنوِقِعَتِمومْلِتِنَ

 ىلع مةقتامو يتلخلا ٍءاشنا ىلع رداقلا نب ةويِدَجَقَلَخ ناني 0 نكاذإَ ثعبلل َنِيركنم مهل

 ُليهستو ىلوألا قيقحتو قيقحتلا ٍنيعضوملا ىف ٍنيتزمهلا ىفو مهتداعا ىلع ٌرداق َقّبَس ٍلاشم ريغ
 ىناثلا ىف ريخلاو لوالا ىف ماهفتسالاب و ءارق ىفو اهكرتو نيهجولا ىلع امهنيب بسلا ٌُلاخداو ةيناشلا
 ©َنوُدِلْخاَمْفمَه اهفره ٍراَبلاَتْحَصَك َتيَلوأَو م مدس مه اورق َنْيِذَّلا كلو هشسكع ىرخاو

 مرت 2 باذعلا ميلا َكِبوُلِحْعَتسو ًءارهتسا َباذعلا مهلاجعتسا يف كد

 ةوُتعي الفأ دكا نم مهلاثما ثابقع ىا ٍةَرْمَّسلا وبدلا مج 3لاول7نوت ٌذَقَو

 ُةيِدْمَلَكيرَّنلَو باد ابربظ ىلع كرسي مدآلاو ٌمهوْلُظ عم لع سات 1171 5
 ديلاو اسعلاك كندي دمحم ىلع هلعَلرْلأ الب الولاوكَنِلَلوََو ةاضغ نمب 3اقيلا
 ئن ث ِدَهموقْلُكِلَو نايالا ُنايتإ َكيلع سيلو َنيرفاكلا ُفّوخم ٌقِؤُْمَتْدآَمَكِ] ىلاعت لاق ةقانلاو
 .قوحرتقي امبال تايألا نم هيطعي امب مهّير ىلا موعدي

 رتب تشاولوارم قي! تس لا ءرصسللا «جسالاو متراذب نايره تيب اهفوج حس م انكسدقلا لو اترك ورش : ييجي
 ك1 بآن رطب آي وجدوا نيياؤتداضا لم (باتكلا تايآزردا لؤ مآ ىمعركنآرق لتآبءجساناج
 رواجءادتبم (خلا كيلإ ٌلزنأ ْئِذَلاَور < لك لوك لا( نل) + نثبس ع اناجاراتا سفرطا كبد
 هس هودطلا« لولى ا هدروا سلا بامر تسال لكن اميارب ىلا كول ثل نكي «برتكلا حلا

 لا تييور مدعروا لش نوتسووروا سنك ٌدامع ءدمعلا « لوب ةرظاولم زج يامر فدنلبر يغب ك- سونوتسي اول وفا

 روا بس ناش ناياشكس ساوج كر فءولج ىلا وما رفوولجري ىتاش تنكوورجب لوم دن ىت نوتسلبج ج01 قداص ىكتتنو

 < ائراج كك كت تمايق ( نك ا) تدلي يراد يس كارب حس لي نايا دنباياكن لون اقوك ودرمقو كنس ىلا

 لوح وبك ب وثوكل وتلالد كت دف يا هوروا هس اترك لس تال ادم كس كلب نيس( نتن ) سترك دن كم كرب ( ثلا ىقد)
 وكن ين نس ارك تاذ ىماهورواوركن دقي اكت اقلط بد غتيسا مث مهل رك ثعب لكل با سا كات اتركك ايدك

 اهي هس ذوج سرب رب كس لولي مرج ل ناي زروا لاك ادي لير مضروا كس اديب ابيب لاو كن لن لااددا اي ايمي

 هع



 مشاية ججشفا و لاٌَج م ١ هراب (18) دعّرلا ٌةَرْوُس

 هللا ل لايناثن يتسبب كتي ادعو كى اهتدثلا ل روك ىايدقي اي دايجج كن ديب دذ كلي داح لت اردد كك
 لت تس بسرسود كياوج لت ةساج ساي طخ كي اك | لي نع زرولء كل كس لولاو ف # ركرلقو روبل ب تعنص

 لل لويئاشن كتر دق كادخ قر « قب عضنار ثكروا لو تب عطنا ليلتوا ىيرجخروا لن تيزي ز لش نا ء لين عناد
 مضت اسكس دوا حسبو كف طغوي تانج قاس قر (غدز» و لايتيكرواء لت تاغاب كمارو ء هس

 ني توكل قشرد ناك دس عك ونص (نا ونص) ل تخردكرو# "ردا «تس جو كف طعرب باذعا لك

 بس اترك ب ار اىلإي قت فياوكبس لن كرب كب دوا لوم شاش ودعتم لب لا هيدا دوادمب كيا ج لكن مخ
 ءايدوا نون (لضفنو تكول تندوا كيب دانب تبون مك: لبي سمر لكم 7 ار فرط رول ريك( ىنقست)

 شرت ضتبروا لير يش لب نلا لضم( ليت ليتر رود )خت اسك اوكي[ لاروا الضنك فاك( لكلا ) بس تاك

 كلل 2س نولاو فس كرو روع لي لاناب ةروكذت نلا مخالب« تس لي لئالد ك1 تددف ىكادغ قب ل تسد

 لقي اكث عب ني كم قيقحرو لس اوم بج < ةكب ذلك كي آد ءافلاكي آريس كادوا لت لايناثن

 تاذوج كَل لا ؟كح ل اب تكس اديب سه سرس تس مايك لس لق اهو قدركم من بحب كبس بج ل باق
 نوثودرواء جس رداق ى كري هس دكا ديراب دوك  اهد بس دداقرب لوزيج دوك يروا ذس كادي وف سزا ريب نو قاس

 فلا نايمرد لس نوزممت وفود لب لوتروص ل فووروا ليبى ىلاغروا نيتك عي روا نيم لوو لل لوم

 قرسود رولر ث ل لاخر وا ماههفنتسا لب لوا تن ءارق كيا روا ( س ذا بس ) كس ركك توكل اخدا دوا كس كل ضو

 هس وطلب اوفو رلى نزل فولو و يروا ايكرفكا كبد خييسا فس نوهنج لج كولووري لك اكس ا لبي تءارق

 ل سراب ك ف يت ىرلج ل هس داب كس بازع ءازهتسا ر وظل كس ناادوا كس لؤ رشي ل مروا لن قي

 لكي تل نا لكالاح لو < اي ىدلج كل < قارب لكي تصر نتن لش كال ب لوم لان تيآ (هدنمآ)
 لكن ولاو فس كب ع زلت نا كني نو كس ةَّرْمس ب يك ة ثم «تالشم ل اير زك بلش كانتربع

 دوجو اب كس يفدايذ كل وكول بداريت كس ب تقيف> ؟ تح رك ب صاح تربك حس لايك( ليز لبر ذكك ) باس

 رتل ترقيقح كي دوا وعيش ( رود كذ قن) الاو نلع لوك ناي ز ةسوروو شدو < اجرك تف اعموكن ا

 كح سا كى راتا لبو فاقت ركل سكي تك رفاكروا جس الاو تيس دازم تفتك ولاو نسل لام رفان قي بد

 ىلاعتدثلا ( لتلةات عراص ءقان) قثفادوا ( ءاضيب )دي ردا ( فاتت ئوم ) اصع ل اريدج لشن لوكس فرط كبد
 «هس لام ذل بآ انالاكتازتم لك لاو ذارذ( قث) ليث لاو ذ# كاك ؟ضتو ل ورفاك فيس ايار فذ

 كح نا اتدكاطعرثلاو ل اوج ريل دذ كس تاز لاول وكولوج هس جوع ( لإ ب اتوماضبر ك- كس مقرب دوا

 هس ركب كو هول لرجل رذ كس تاز نادك نجس اتالب فرط بسد

 ه[ نشب مزوإ سس



 ١ هراي 01و دعرلاةَرْوُس كلن مم تلج شف كتل انَمَج

 كة لسلك لانرتخلا ثلثروا هس لوارت ةيكم<ءادتبم دعرلا ةروس ةيكم دعرلا ةروس :.ّنِوَف
 كت روسىرإل (6 كس مةبآلا) اورفك نيذلا لازي الو” اوت دوسىدإب (1) لج لق اي ل سداب

 هر)انآرق ٌناَوَلَو سادس ل ب تدوس دول 6 قحلا ةوعد هل .هلوق ىلا «قربلا مككيري ىذسلا وه اوع

 هس كت روس دول كتتسايكا بك © «تالد كرو كداب كك ايكابك 6 )ضل

 < قدم زال هسفن ىلا ئشلا تفاضا شباتكلا تايآ لج باو: اكلاولايب «نم ىنعمب ةفاضالا :قِلْوَق

 ثم نفاضا بحب ل آزال تتقو سا سفنلا ىشأ تفاضامك سي لاح اكباوج جس قوت كيا باكر وا تاي آكل للا
 -جررتالف ع نتن ففاضا لابي لوم مال

 -< ب لوخماكن ونمؤي لمت ب هدنع نمي هاب : لاق
 -ءابلاب ىرعتم نس اتوم لاعتسا ىلاب ىرعتم ْنِمْرُي كابي

 دعس تسرد اياب يدعتاذياج نم حس توّرقي «تونمول نا
 ترك ا خلا ُىِذَلا رواه ءادتبم هللا خلا تاومسلا عفر ىذلا هللا قوق

 رك لاا دري دماو تدهس موهطمروطل ىثأك قلك باوج كبش للاي الصا َدَمَعال ناب قداص وهو : قاوم

 تظصروا فوصوم ىش اب بس قركحملالد ب ينك لطم ىف وكري قمل ب لاح اكبر اوتج جس ناوتتسليا نتي

 تس ا مفرط كن وود

 - نك سئل وتفضود لاهي ملكالاحجس اندم لوتفض دب ىرعتم لعج كس بادجاكيش لاو «َلَعَج : قوق

 ريض لد َقَلَخ نلعب باج
 -<سرهثأكت ارمعلا لت نم لي عون لك نه : : موق
 اك ىشَحُي جس انكسوم ىكلاهعس عافك لاعفاروكدن لمي لمار روا جس فئاتمل مج ر راهنلا ليّللا ىشغي : لوف

 كح تادلاتشا ثم ىلا لوعفم َراهنسلا رواج لوا لوعفم َّلْيَلا ءجس عج ارففرط كدقلاوج جنن وه ريل تاز
 -< ايداع كن دمها دذ

 د لول درسوا كيج لك تركت ضر داكرو# اهيا ءدحاو اهلصاو ناسأر اهل ةلخن «ثيلثتلاب ءناونص :ّقلوَق

 سي تروص كرك ىقْسُي رول كوم تاذجللا لعاف ب ناك ا لي تروصكشموم ىقْسَت ءاهلاو ءاقلاب : نوف

 - كوم روك ن لاف اك سا

 ه(نشجي رمز ح



 منهجا ذآ سخفائزللتج هه ٠ رايات ردا روش
 - كوم تقباطمدجت اسك ريدم لع تروصىبانركذن لي زماج وفود نونا ءاي لم ُلِضفت نت «ءادلاب : و

 < باوجاكلاوسليارصقم اك ا بوو

 لمماكررصمروا جس ررتم ٌبجعرواءب رض ةسءادتبمم هل وق رواه مدقمرت ُبجع كسي لادس؟ جايك وَ

 -لاسسردري مهّلوق

 اجدع تسرد ل مل مانا ف وذم قيقح :سِإوج

 ماس

 ا ف
7 

 :رعر ءروس ل اضف

فوم لك حرورعس لا بختسا نعي للاي كس( ضرما بيرق ) رضاك دعر ةروس
 نيا« هس لوم لاس آل م 

 نإف دعرلا ةروس ٌهدنع أرقي نأ تيملا رضتحا اذإ بحتسي ناك !لاق«تايكت اور تس هي زن. ءاج ذسبش ىلا

 (يناكوش ريدقلا حتف) .هناشل ٌرسيأو هضبقل نوها هنو تيملا نع ففخي كلذ

 اج ل هيكد لابو قكئير كش كب لي عرور شكلا قلت تاوطقم فورت (ةيآلا) بتكلا تبا كلت هرملا

 « سس اج ايكلاوتكسدفلاوكدارم قُم ساروا اج لش ثنكب هداي ذ لش ع داب كح لاك قط قي طاب انمروا موتا

 قراكودو ب كح بآي بآد#ج باكي ل تع آن آر قناشلا ميل اهو سالاو ف اجاح ب كبوج لش تدوم ىلا

 أحس نس 1 تقيق عماوروا فاص وما كس ماقعاكب جتنا ل باوص» ق ايقي جس قى راتا حس فرط
 -ل ةسدكراكناكلول

 : ومتى زك اكتروس

 ف تاب سس دج عر ورش نوماس حس تي ةارسو داق نومي سس تب انه كن وومفزكرم ل تي لي

 قادض كي لي قمتي نونا ىوايفب نيود نش سدس د تدوتدوكل وكول فرط ىكزتج سمج تنو للا قفل ىئ كس ررظأ

 ل ل كدنذ قرمود كيادعب كس كرت ساكو هسرسود« لات دنب نت لوكء والخس لاس كتدطلا دول كاكد#

 تاس فرطؤبلهد لدم ابدرك طي دج لو< لور اكنلا لشدك يس سيت فر كادي كلا يبا يابس
 حبل 222 سس



 ١ هراي 17و دْغّرلاٌةَرْوُس ماع سمج لال جيخفتل امج
 -لؤ هدرا تا كول ل يمل و ليت اب نت ب جس فرط ىكادغ ب

 روك ل الد كس ديح لك اروادوجو ك لاعترثلا لش (اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر ىذلا هللارتيآكرسد

 قطو توج لكس تااذ ىلا لوك لاو ف انبوك املا مس رانك وقيل وجو سرور ؤوكتاعونصمروا تناقلت كاك
 -< ل تر دق ضيق كس لا تاتئاكو تاقولثم انئروا

 ؟ ان آرظأسس سوعحآم رباك اس ايك

 دوا لور كير يل سيب انيك اكفسالف كيس كراك احأ < س جرظنرلم توج كر النيك اج اهدي حس روطم اع

 وكم لاقاب سولو نارك جس ةرظنالين وو جس لذي ودي ىفإي ربك ك اريج اندم لوتس سم آ كسرنا
 - لو قوم جيا لمت اي لوطووعس لفات

 ىلا[ رفوولج ساس ناش ناياش كارلا رفو ولج ى دنت ايكوم. رفوولجرب تدطلس تن شرعلا ىلع ئ ونا مث
 -تدامووهتس قالك ىلا ناش وتسااكحررط سترك جس ملاك انحكرداقتعاانتاءاتكسدبج لجل وكت يفكك

 0 ىَمَسُم لجل < اتركاروب لشواب كيادت ايدوا لاس ليا هر وداني !نيدوس « رمقلا و سمشلا رخسو

 يطول لد فاح اك نيد ر تلج عررط كا كيب تمم ايق خردوسدن اهل كوت دي بلطم للبن اب كل كس كيتررق تور
 اراه كل ساجس قكركار يب قولك اشلا ميقا تا ذوج مكسب رصتقم اكييد تاكد كر روف لع كلارا نساك

 !؟ لكشم يكن ركاديج داب ود

 .طباض ىاركتكمر ذك اسإب رارزب جس يدانبدنباي دطيباض ستوك وفود فس ىلاتدثلاك جس ةيدارم حس فس كرت رتوش
 تردف ماظن لإ ةس كفارلأ حس ماك يساندوا لإ تكاد لو د لتريفإ هس ثيم راقردجتاساس ىدئباباك

 دهس ةئالاب ع روتشو كارداك نات اوج جرورض قسما لوك او ف الج روا ف انبدكت ان اك امك تنساب ددهكد نب ذاوأب

 ديترم كيادج كتاوت قلاخروا حلاص لوو ئشنح_.انب راحتك تاس كس تحطتمروا تمام ان اكرمارج ثلا «رَْل اربي

 جس كك فرصتنوا مل اركب جس هديقع اك وقر فوارك عتب اريبجوم يكفي ركوب للحروب لس قيل

 هزادتا كت سعسو ىىا قري ع كس هرذ لشي لع ليام كس لوركت بم ركو كج ضبا ٌءرك ضرالا دم ٌّىِذَّلا َوُهَو

 لاا رد« لورهشم لين د اك يتم يوك ع نلبي زرهل رذ كس لاو ثاهي الاب ودنلب رواء راوشد تيبابن ك- كس ىدآم اع كياانأكل

 راوفا حس نجل ين نس ركب سارييس ىو وتر و) لين سوم ديظنتس ىووق نان احس لكس ايك ا قلل ايبااك ومي روا

 لي نلادوا لإن تس داك ادج ىك قل اذروا فلس سرسودٍ ليا قل يفكك لون تس. وما دهب لكيروا هلع لس مارقاو



 سها 0 جسشفاكزكلانبج هم ١ هراب (1ر دْعَرلا ُةَرْوُس
 نتي دما اريج نس انب ل وفود هدام دوار اكس يب بلطم كيأ كل اء كساديبب ىكعس ثوج دجتاسدجت اسكس مادتقاوعراونا فلك

 دق ا ذ«ديفسو هايس مركروادرسء انكر واحد ارم حس هس دوج كج سانلسوم كيب بلس ارسودروا جس قدرك دمت ىلا يكنس
 -لاكاديي ل يمل اظتطروا فليس سود كيا ررط لارا ذرب رواراد

 راش لاي لاراب ءايانب سيت املي دكني سدد كروب نس مك اص“ تارواجتم عيطبق ضرالا ىفو
 ء لع لوتس الصروا لوق وق, لبي لويس ان ء لبي بيك كدام لع ككر ء لبي لكشر وجواب لس ل ومب لصتنوجب كس اري ىلع
 حررط حررطردنا كس كادوا شلبي كن وطخ فلتكن لاء لو فلكل كلاب حس سرسود كيف لي لوف ذزخ ل دعم اي اىدايكا

 حس اتوب مولعمسس لا اتكسوم لير اخ اكن لامك س قت لتحل يروا سينتسكؤتاردنا نسا ووجد م كف التخاو تدان اك

 لافتا فيا ضكيس_ ا.ه كووارا نار نمو كس ساروا كت اوس قلط دعى كنتي قبلك تءانماك دون مك

 < تاباك قرع ثمروا تأرج ذب كيلاني درا رشد اع

 نا« يب قلل هدايزايود حس زج كا لي ضر واس انك اين تن كيا حس جركل ب تس برا ضب ب لاخر و كس روك

 لثة رك تملا وري وم قلد اقروا ديح وفك اوج لين تلسس تان اناس تمكروا تدق كاد تس لالا

 فاالتخا اننا ليي لوجازطروا تان اليمرو حلا بط ىلانا.لء كرمت ناي ب ركويعد ىو واكمس كروب لااب نإ ضو

 ايكادبب دكت انماكس اذ ىلاهتدقلا ب تسكر كما دانب لالي سس تيقيحرم وك فانا مانت قنات اجدفلاركا ؟ جس لوك

 كك (قادالو تس اكتب راسي ةندحب كس نيس دانب لامي وكب سء جس ىضتاقتن كى كرات ردوا روتي يت ىلاسي هد

 دئاخ راكي دك يوكو م كلا فيصروا ككر اك وقير لوم لومي كس متلمب لعب نش لين تكس وكى ا ناي ءاناج ورك م تم

 تار ىو ارنب كرو اج قبس الكم قا مك مروا قوتدج , كك يروا هس قالب لي لتس نا كياتسددف

 وك وم اس كر شون في ارواج اب دركرطخموكن اج ماشم حس كيم قيال يارب يضر كبل راكن دروس قت لاك
 تبا انك اجاهك يكن توك ا قلع باراك ولوج كج لوب ب الكوت بالكل ن راب كرك ساب ر لتر ورسركل دوار وف

 - لاني ل تلح بك ييحكاكب_ الكوكا

 لجل قفل مكى باطق لش تآلا ءديدج قلخ ىفل انإ ءاَّياَرْتاذك اذإأ م هلوق ٌبجعف بجعتت ْنِإَو
 فالغرب - لا« لت ةسدكراكنااكتدبن كب آدوجواب ك تكبد ناياشن لك تدني آروا تا رجب تك لس يآرافك

 هن لابد ا قت ناصقف عفن خي اووخوو روش جس لل دوا تكرتشروا عس لسن ل نترك ين تجول دك ورتب لا

 هج تابت اق
 اديجهرايود ليم لكك لب اجوم لسكس مت بج كج سات ايلاايلدكل ذيك مودك سي تاب كب جت يذق للا

 اديب هرابودرمج «ايكاديبي ل كادجتاسك وتلك اغيب وكت نم اكم اق نرم مليك م لك كس تاب لاه و.لكالاح ؟ كيا ايل
 هاوشجي مم إاد 2



 ١ هراب 0 ردْغّرلاُةَرَوُس اهلل مهدي نلف كتل اَنَمَج
 سيئ: اهيوكت سر دق كدقلا ذس ومنا كسي تققيق> ؟جس.لاهتسا يك ع لا سس دابقنا كس لظتروا لكشم لا كس ساني دك
 -لو ةس دك اقرب تددقاقباكت دن كا

 هدايود لع تمايقهدإيز حس لاس بتل باقراكن اح تدهن اكنلا حرر ووجوب كس لوين اشف لوم لكك اصالغ

 - زج كب جراف عس دكر شحروا سومه دذ

 قت د لايناشن كت لكلب كنا نارود كرفس ةعيساروا لين كير ذك يي لماتم كتابت كن ويقسم وا لوم هقاليد جواب
 رافكبي « لين تل ار باذع قدلجد وجواب كس ىلا لج تاجر ذك كرنب ترب مث حررط كن اويتروعشو لقب كي رك إو
 -ج تار لم قس لش هس يمت بااذع »و لج ايس ظركر بت اك يك بكن بااوج كس لاوس لاك

 اقياروا تاي دورظروا تنالاعوكى رم نس ىلاقتو كراجترثلا « هّبَر نم ةيبآ هيلع لزنا الول اورفك نيذلا لوقو
 هكا ديلج لن جسد سوم بلل اطلس تاز اش بسسح نار ف اكن ليم ساس رهفاطع تاز وا لايناشني نب اطمكس اش
 هو لي اج ومب كراج ستتروا لير مغج كو ثاهيي اب اج ايدانجاك ف دسوكا فص ووك هت تل سالف بآلكدافك
 كسا رف شا ؟ لكى يل وكل زان ىلاشن لوك ناك تك 3. ج هس اهكو تس زج ولطملس لا بحب «هرييغو
 اني د تيبارب ل ئلحا سك رغ لوكوكمعتس لسا ةساءدش إي فساد لوكومد ةس لكم وو هس غورا ذنا فرص ماا رابتر

 تس اناعكو سار م اكا راب ةبس م اكا دامت

 تيادمالم قدومك تبي قر اكروافيظداكىئر جددا ل سآج ةس وم كداب ل مقر تشك ٍناه موق لكَ
 رايقطلا كس دّثلا بسوي توم لكل بج رايق غيبسا كس ىبن ىلا ركرج الغ اكتازنج لب ار حس باع كس ثلا« ليك

 -ك<تسات ل تدر دقو

 ٍةدم نس ماجر آلا صقنت َضِيِقلاَمَو كلذ ريغو ٍددعتمو ٍدحاوو ىننأو ركذ نم ذللك مملح هلأ

 دبوشامو باغام ٍةَداَهشلاَو يعلم هزواجتيال ٍدحاو ردقب اَدفوبمَدنِعقسلكَو هنب ةادزئاهو لمحلا

 َرهَجْنَم و َلوََْرس نم ىلاعت هيلع ئف ع اينودو اب رمشلابهفلخ ىلع لالا يظعلا ريب
 ةلورامتلاب ا هقيرط ىا هبرس 9 هبايذيٌرِباظ قِراَسَو هيالظب ليلا رتتسم يحتم 5

 ىا هامان ةيوظفحي ءئارو هِقْلَح  ْنِمَو ادق ِهّْيَدْيِنْيب نق هلقتعت ٌةكئالم وقع ناسن

 سا رد هشتاق سن مييلسي د قات 091ل3] برضو رحل سويس
 هللا دارا ْنَمِل مهّلاَمَو ابريغ الو تابقعملا نم ةةَلّورَمإلَف اًباذع اًوسوقيهشادرذاَوَ ةيضغتلاب ةليمجلا جو 22 1

 رفاسملل نوفر 3589 قيم مبدع كسي ©لاَ ةدئاز نص هللا ريغ ىا ِهنْوُدنش ٌءوس مهب ىلاعت



 منجا يضفاتزل نبع م ٠١ هراي 08 دْعَرلا ةَرْوُس
 كليوب دلل رطملاب ©لاَقَّيلا َباَحَسلا قلخي يبو رطملا ىف مقل اعَمطَو تعاوصلا

 هللا ىا هيفيِخْنم نما بس و هدمحيو هللا ناحبس نوقي ى يب اَسيلتُم هٌقوسي باحسلاب ٌنكوَم

 هيلا قمعب جر ىف َلزن هُقرحُتف مي نمام + بْيِصيُف باحسلا نم جرخت الن ىبو ٌقعاوّصلالِسْريَو

 احن ما وشف ني ْم1َوم ببذ نم هللا اولا لوسر ْنَم اقف هودي نم ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا
 شاف ئنلا ْمْوْمِصاَخُي نولي ئافكلا ىا رهو هنيأر نخب تييذدف ةعاس عب تلرخت

 َنوعْديَنِْدْلاَو هللاالا هلا ال ىبو هملك ىا حلاة ىلاعت ْهَل ٍذخالاوا ةوقلا لاحول ٌدْيِدَشَوُهَو

 ةباجتسا لإ هتوبلطي امس ِةْىَتيُملَنووحتي ال مانصالا مبو هريغ ىا ُهْْوُدْن# َنؤذيعي ءاتلاو ءايلاب
 هيلاريبلا نم هعافتراب ُهاَقَعْلَمل هوعدي ريبلا ريفش ىلع امالي كسا استم نادك

 ٌةقيقحوا ٌمانصالا مهّتدابع َنّيرِفْكلاَعْدأَمَو مهل َنيِبيجتسُمب مبام كلذكف اذبا هاف ىا ٌةِغِلاَبِب وُهاَمَو

 نمد د نيقفانملاك الو نتسؤملاك اًكرطٍضْلاو تول ْنَم دجْدوللَو عايض للصف ءاعدلا
 نم كيوقلدمحساي لق اياشعلا كلامو ركبلا َةدَْلاِب مهللظ ُدْجسَي و بيسلاب ةركأ

 يلف هريغ ىل ةَنودَنفْمتْدَحباَفأ مهل لق هريغ تاوجال هولوقي مل نإ ةللالقْضْلَو توماس
 عيبوت ٌاهفتسا امهكلام متكرشو ارضا ءاعقت مول نوِلَمْيال اهئوديعت اًبانما

 ال ناميالا يوما رفكلا تملا ْتْلَهمَأ ندؤملا ورفاكدا ُريِصبلاَو علا ىيّتسيْلهْلُ
 اًذثقتعاف ٌممهيلَع ىلاعت هللا قلخب ءاكرشلا قدح ىل َّنْلَّلَهباَشتف هِقَلَحك اوفلَحِب اش هيو عجم
 قلاخلا الا ًةدابعلا قحتسيالو كلذك ٌرمالا سيل ىا راكنا ٌماهفتسا مهِقلخب مهِتدابع اا
 ٌالثم ٌبرض مث هدابعل ©راهَقْلا َجاوُلاوهَوةدابعلا ىف هل كيرش الف هيف هل كيرس ال ةىَتْلكقِلاَخَللا لَ ًُ

 اهيام رادقمب اَهرَدَقِبةَيووَأ تلا اًرطس 2م وامَتلا نم ىثاعن تأ اقف لطابلاو قحنل
 ٍءايلاو ءاتلاب ٌنْوُدِقوباَمِمَو هوحنو رذق نم هبجو ىلعاموب هيلع ًايلاع ايِباَناََرْلْيَسلاَلِمَتحاَف

 هب عفت تأ ميز يلح بل ب باحتلاو ةضفلاو ببذلاك ضرالارب ءاوج نم ِراَثلا ف هيلع
 روكذملا َكِلْذَك زيكلا هيفني ىذلا هثبخوبو ٍلِيَّسلا دبز ُلشم ىا ُلْطَم ير ُتَيِيِؤَأ اذا ئناوالاك

 5ك لاق بهدف رباوجلا نم هيلع قوا امو ليسلا َن ٌديرلاَياَف بلم ىل ةلِطاَبْلاَ قحْلا هَذا بِرْضَي

 َكِلْذَك انامز ضل ف ىقبي ُثكَمَيَف رباوجلاو املا نم الا عقْسياَماَمأَو هبايمرت ًالطاب
 ل او قحميو لحمض طابا ب

 ميد ُةلاوصيمْكَنيذلاَو نجلا نسل ةءاطلاب وباجأ قرا نيل لتنقل هلل نبي بطي



 ١ هراي 0 مر دْعَرلا ةَرْوُس مسالا عت ضل جهسضفاثكلانَمَج
 ٌةذخاوملا وبو ٌةياَسلموسمهكَبلوَأ باذعلا نم ٌةياَودَشلحمدَلواَدبِضَا فاعمل نول ئانكلا
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 3 ٌ ىب ٌشارفلا واهلا سيو يكرم وأم يش هنم رفغُي الو هؤُلِمع ام لكب

 ردا ريغ هريتو درعتم إي هس كياروا كلاي هساكذلايآ ؟ علا تس زج لن داسدك سانناجب لوك هلا :

 , هررقم) لاك هس تاس سدي دروارادقم كيد تنكس لا زج رج < انناج قول اس لوم قسم ىفوج ل لمس

 ( لع لاعتملا)«< بلاغ ديب ذا تقر قولي اروا مد دس الاو خاج اكرباظروا هديشول ءاتوم لئزواهتهس (رادقم

 ردا مام بس تس لاقل عساس ت ايت واف لت ] تس لت نإ لشرف ارق ونود اير هتبرواءإب

 هيلي كل تاس ل نامنارج وراه سدو اك ( فري ) كلج لع تسار نت ند (اي) رواد ايي لم لي داتا تاددج هد

 مكر ست لق 2 ارك ساس متحفا ل سرك ةش ف ل لوي ؤ ل ند تار كس(
 اجرك يب لوك ونت وك ا قم تلد لبتلتس الاحمق ىلا هترثلا كسب تتقيق“ لإ تسكت افت حس هريو نلت تس

 موو بج وا «#د لدب نحس تيصحملل مج تاافص قيام ليث ليي لاوج سد لرب نوكتافص نا دوظد وكل أ:

 هدادل اك غيسدا ازمدكن نب ىلاترثلا لوكروااي سوم تش رف نار كوخ نكس اف ليل وك سارح فيج افرك صيف اك بما ذه لم ساب

 دج قو مالا نم ل (لاو نِم) كس اجيب حس بلا قون ارك نوم لبى ام لوكا كنا ضرلباقم هس اق اتاك

 < قامت كد لد« ديما كش ابك م ردا جساتع؛ الشيا هرفاس تس لب ا كوم سمس راب

 32/2 2 رطب 1 لوط نإ صر كل نا قالب دهسا اهلك از سر

 هددوا لف سكن ايي لل اس تيب كدثلا قي كا تش رفروا جانبه دمحبو هللا ناحب سوو تن جساتركن اي
 هج قالك هم ةجسايدارج اتوب لقد كس لول سك مدد ب اكسل

 ضر و, اهبكك ضخ ذه بآ كك يد درو لوم لان ل سراي هس ضل ( تي ود 1

 رس كادوا ىركل جت ( نا )يلا اكةساتابهس اكىدناواي باك م دايآ ؟ايكذباروا؟ نوكل وسر اكشناابك

 3 لاو تروق تيسدرب زوو حاولا ىل لين سوم جسر ذك حس قف ىف لن داب كسلا رافكردا قل كيب اوك ديوك

 هدرواودالتكس لا لت راكي دووكن لج لايتسمدوروا سهلا الا ةللإ ال” كاك ارا هس نقر لكك ىلاهت ظنا دوا سلا
 قارا وأن لا لإ جس ركب لطوووك جل سراب هس زجج لا « ند لابابساوج وكب وكن لا ليث تسد دنب « ليث تسب

 ول سل مكبس تذيب طك رانك ليونك_.ك ليج دجتاب فرط ىلإي لوكس ايلا ليث داب كس تلو

 اراب كنا كب( مانعا )0و عررطى اء شئنلاو كنك كيم لاا لاي ودلك اعءاج فلن عرين كلك سس لينك

 د(ج فيج جلس ارد يال شكد نك لادا لق تسيب

 ست 2( سل



 ساجر كيلإلج شف تنلانمَج هنن ٠٠ هراي 01 دغر ُةَوْوُس
 كسرراولزك ضو وروا ناقنانم_/|هيمج ىخ انروا نيتؤم|ميبج شم زجر كن زروا لوس آكل كس ستر ( ب ىشا

 نوفامسآ لوقت حس موق ب اقام كس ا« ل تس ركودجس (وكهثلا) ماشو حن باسكس لوز بسرد ا دايك درك وبجد ير ذ

 (ري ١) شب اج لوو العكس لامك كس لاء هوركه اتت تدوخ قف لي

 ذي ادجوم تس كدب كن ايلا ذاسراكاك لاب( نثن) ريغ كهشلا ذس نايك قل( جي تقيقتبج) وبأن

 ان ردا اندبان يك ( وهيتول حس ناا)ءجس نقم اهفتنسا !؟ درو( لا كس ناصتف لذ تروا سئأدلا كس نات

 عشا ذس نوفاك ة لي يار ردا لوم لاك «ج لوم لاسم قود كن امياروا را كرفل 2( روا) نكؤسروار فاك“

 .نلا ىو ركاربع لدشا هوزل اع كو عقد رس ل6 ءلالاذ دكر رعام كسدثنا ذس لوفنج كل ب كداب يشل
 قلاخروا ع لو يلا تاباؤنتل« سس ىراكلا ماهيفتسا ءايلرك ديل توابع نت كنا حسبو قيلت ن ارك ؟ قلوب تشع

 تابعا ذبل« ليل يرش لولاك ا لي لسا حس دثلا فرص ولا خ اك ججرب وبك« لب تمدابع نت لوك والك( قت
 دللي رف دج سرك ن ايي لاثم كل بو نقي جس بل خب لودنب ذيسا(ردا) < ادي هد« سن ديرش لوكا كنا ىلع
 222 ياي ذس بليس لارج كل بي ركل وكى ا قب طمس شايفك يا( لس ان) دن ةئاياس مب لاي تنس[ فس ىلاقت

 وك اهناترواءىدن اجو انوس الشم تس لي لوتاسد فايضراروا جس هرييغو ثكركا ذوكالاو ذسآع بآ هيمو ايلامشادك وكا مج

 وكلا لج نت الشم حاج ايكهدافنتسا حس نادك كس كه انب ناءاسوذاس إب ك كس د انب دولذ لذ ةس.ايت ل كآ

 « قي دركللا متوكل جانب لوو «هوروا ل كعب داب كس لوكا هبت ب اليس نثت كس حررط ىكا س.اجايالعأب

 مترك م راك اندو وف كامب كس تاهد لو: ل العكبر وا ب اليس «جس تركن ايب اشم كل سابو نت ىل اهتدؤلا ننام كس لاثم دوك

 كاي ني زهدوول ع تاهدراا لاي هوك ليث اها ع واس لضروا < اءاجاي د كيتي ركدججراكي نشب ل ساجد

 فس سوكولتجروا سترك اب لبلاثم حررط ل ام هرولدن ىلاهتدثلا ءس اند لاب دوا تباخ نقرا «س احاجرج# كتيذاءذ
 نا لير فاكم ذك فس لولو نتجروا جس تنك كس نلاء كى رادر بنار فاير ذك تعاطا ل كاىرادرب ملتىكبد نسا

 نيب لوع كح بازعوك ا ققوب ىصروا تاتا دختاسكس ارواح هب دتج لبي ناز كس كس نااركا كي قدادرب مكوك

 ايك ثا فاعم قكوكب تس ليي لا ذظاوم اكل معا مانقكس نا هودوا جس باحارب ك- كس نت فولدو ل بس لا ديد

 -ج انوع ابوه لب قرم دج م” داكاكن تروا ءاكياج

 او ارد جاع هاد < ده -يضو <

 ءاب ترن آامتىلاعتملا لم لص لاما «ٌىِلاَعَم رص( ُلعاَقَم> بت انك ندحاو لئاذمىا لاّتملا : نوف
 لي نحس ريع اضم دع طفايات 4 جا ٠-2 > اوت قو

 مي ص

 د باو هوركاروا ؟جس نوكب داكن ب زروا َ



 ٠ هراي 09و دْعَرلاُةَروُس دنع مهتج)انزلل لج سضف انزل نبع
 .لاعتملا ل ءايريتإروا ىلاعتملا ئترهتاسكسءاي لو لوا رقوو لع لاعتملا «ةكر ذي مب
 رشم اتم رج نمو رس ْنمدوا مدقعرمت ٌءاوص (1) «ىن ليتك ود لب لا خلا كذم ءآوس قو

 -اهقدت_ايانيكدا ءاوسؤج دج املا رش ىكرخ قل قد دءادتمبج اوكي
 وقل ٌرّسآرواءادتبم ءاوس (6) «ل ربارب بس حب رتدعاو لم لاا ذبل وتسم زن ردصم كوب ءا وس وَ
 ترتاكلا خلا

 بس لاشسردانوم خا وءارتبماكساجسهركك ءاوس وبي

 تسرد انني ءادتيماك ٌءاوس حس رجو للم: كواريب لشي 2 اازيلاعدوجومم كف لكوي تف ءاوس بلو
7 
 ايجج تسكب راس. »ذل لهذي ليام قير ل ماحس برس يرسل
 -ي فختسم لد ب4 ٍحختسموه نم فطعاكُب راس < لآ بكر قب كار مك

 بشو زور حس قدابكراي«هددصم بيقعنس( ليتنت) < خيب ىةَقَعُم دوا < .خيصاكل اذ ماي تابّقعم قوق

 (رييك و «ىواضيب) - شرطا آل

 هدايدركم اهدا لش ف اقولكم احامت انت ُتابَقَعَنُم لث ل« تبق ُثاَبَقَعُم لمس هراشا لش سا بَ: َيلوِق

 نإ تل دب لول 3 لش زورو بشوج لإن اكاطوورارم« لؤ ةسكبق اعناكعسرسود ليا ل تفرودم وجلال

 تاناثولاانلان ل قرم ناو

 - قامت راكد« قكى در كف ذعء اي( ضاق ياو لب لص لاذ محا لاوه هدا از ْنِم «لاو نم روق

 اوفاخنتل جب ترابك زق لو بوصنمسس بو كتي ردص ل وفوواك ابك سلوك ضن ءاًعمطو اف وخ : عوف
 «نيعماطو نيفئاخ مكن وك َلاَح ىل« لإ لامع فاككمكيرُي ل وودي بايكاباروا ءاعمط اوعمطتلو ءاقوخ

 تارطخ ضتبروا ( يس ايكراكما نس ىر تن رك ١) نز تك وم يل وعض لوطضف سا خيا لوفود يمك جس اهك فس ءاقتبلاوا

 (شيوردلل نآرقلا بارعا) -هسايدرا ركل اع ل تن " َقْرَيْل

 هبي رةلد جي دعّرلا فطعاك ةكئالملا لكهراشا لش لا ٌخّيَسُت 3
 .فوحُف ُة ءفاحقا(ح )رسساك» د بوحكف حُف ءفحقب «فحقب نو

 هلل ةباجملا ةوعّدلا قحكدروا للم قتال ءاعد توك جس هراشا لس للا ةملك ىا: َيلْوَق

 .ةباجتسإ وق
 ؟ لآل ترورض ايلا ددقم ةباجتسا ؟اوبَس
 ةباجستسا تمس رواء لصا قتلت يشس م ءلسا سس اجو حس تكد سم لس هك يلوا تسجد .ناج

 دي



 سمج جسضفا كلامج انف ٠١ هراب (1؟ردْعَرلا ةَرْوُس
 50 زك اجانا تردقموكة باجتسا رك أمل بسب سود جس اتركت للاطوري رص لم 70 كحاب موي < نوبيجتسياب <

 كك ا دارعس لوتيعتاذ هيفك طساسبر وا ع ةباجتسا كغلحا«جليئتاجركدج كه آمال تاذلاب زعل
 حس تباقسو تتاتيالجسرماناجآ يدم سر يم لاب ساكت ج إب دكت سف جس لكى يتسلل

 مو ابدت | ليدارعحس لات ج نو عررط ا« لب تيحالص كنس رف كى لش ساس دامت لي كتلعا :
 -لي لاس امج كتم كلارا يفس

 تترك يجيك ةادغ ودع : :مِلوَ

 - توام اج ائاكل يصا ي «لاصآلا : لاو

 دس يطا دوا( ىرن) ىداو يت ٌردقلاو ىداولااقَج «لاقي هداني «لطاب «بارغ نزور, ءاَفج : : يلوم

 - يسلافرماب ل اج

 أيكم تثازتكايرا دبا لم تبل لاعفا( لاوفتسا) ١وباجستسا كيس وراشا ل ثلا ةعاطلاب هرباجا : نوف
 دلو ليووصق نكس بل لابي
 ٌةنجسلا ب تفك ف وذك ةنجلا ىلا < ةركوراشا فرطكت اب لا سذاشا كس ىلا «ةنجلا قوق

 -ج مدقمرت حلا نيذلل روارثومءارتبم «ىتشحلا

 خو

 هس بمهشأل وخ تروصرب  تروصلوثهداماي سن ؟ جايك ردا متر (ةيآلا) ىثنأ لك لمحت اممَلعَي هللا

 الب ملتاكس اج اندابج ىتدفلا فرص تاب بسوي «لاك ايكوم دلل زا صف رمل يصقي را لوط دباب ع كيت « بسير

 لوك نيطوا نات س فاو حس تالاع سال تدب هد ذرب هودكيضغ اكجلر ذ د روا حراما ار ساو

 فاظهس لادققاو تاقوااسب هس لوم كوزادئاروا ناكل يأ تيت كا اجيد سار لع لءاعم لاوكيج كا ذاي ملت

 روبرت لح نوم طلق اكنلا ليقوم سبي قب حر ارولعم ىلاو نوم لستاع ده رذ كس ناشي رسما اي طق اسارفلا بس نك

 اهيبج جس ملكلاو لوم لصاح هسسهرباشمكس ملي انرك صاح ترا ومي رؤ كس لونيشم »والعكس ساهتس تنب انس هرباشم

 لاو“ فاضاوج س زج هددارم حس بيف ل يقل وك سس بيغ لعكس« ركن تسل ن# دج هدا هذه كنب 1 لوك

 تس كان شدوا كك اجا تسا تس تال دوا لوفاك روا كح اج امكيدوك ا حس تال آش دوا حس لوح اد نتلوبج ب اف حس

 و” مكل ث دارم ليز جهد لل اقتلاب ك- لا تس تداهروا ءلح جاوي حس لوحتاب نروا كك اجعلي حس ناب زرت وا كح اجاكس
 ب اذ ىلاقترثلاءج- تفص كى ت ىلاقتدفلا صان بيغ لعاكم كاك ب بلط سكس اج ايكم ولحم يل رذ كس هروك ب سادت ىلا

 ركل لوم نادا» « تدع كبس د لير دام متر كدب لت تلاع ىومتت جيس اتناجاكدباشمورضاح حرر لت جس اتناج حرر اوك

 ءاوضو يزل



 نا ا م ا ل ل اك

 واب لش لامر بك يب اقتل كجس شئت تا فرصتلابث (ةيالا) هل نو هيدي نيب ْنِم ُتْسقَعُم هل
 ربك اكن ار وم كس رقمك هذا لارب دي زعلك «س فتقاو تحت انكسو تاكرت م انت كود رج دوا ساب ده د دوث تسر

 هس تياور كفيرش كداب« ليي قاب تسرك وفك راكراك خذ ةمانراكتس دول كس لاددا ليس دمك تاس صك
 -ح لوم لب رترعب عر واحب كذا كرت لوي لكنلا لذ كلا كلا شرف ناكل نادرو تاددك

 بنج لوك ريقفاي رجب لول نجس ايانج دس لم ىلا لاا ىلا ل « لاو نم هنود نمل امو ل رم الَف
 لامعا هب هس داههقكم رك دس تشر كل زاينددا لود ذن ىراهةد وود تركى كوكب هاوخ مكس دوار وذايارتشرف

 -هساهب تلاداياك

 كتمت ارفك لوك كبج كج يي بلم كت ميلا (ةيآلا) مهسفناب ام او رّيغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ
 اك ونمتنىئي ارب سا لات ثلا اني دب سيك اطخاو لاوحا يس كس رك ارعا حس قئاونورماوا كح قادوا كس كري تار

 تدوخ م وقوو ككب جب تس رك يلب ربت كت تقو للا ع تبدصمو تندآوكت يفاعو نما كس نا ننس اررف لئن: هذادرد

 بلا يسد لدب لنرطانبا قيل اتا ترو كدت لي دبت ل م داسفروا لاري وك اوحاو لامعا نيس

 ذيب رك فوج ىرازكم كو تعاطا موق وكب جلس يدارم حس لاوتاريختل ين هدول تيب آلا وم مولعم نس ترش لا

 لإ يسد لدي زرطاكتصرو تظافح نيا كيل اتا ل دكا ديبي ىل ديت رب لب تالاع
 تا دوخدو كيج اج آل دك كت قو لما ب القا اجا سم موق كلك سس !جاج ايكن اهب موه جرب روط ماعاكت يآ للا

 2 هروبي ل مويس ىلا« هس كن تسردوكتالاح عبس ك- كس بالقلا

 كك هع تلاع قب دخ لاخاكل شم د ىلدب ليك تلاع ى موق لا كت آس ادغ

 < تس تيثيح كن وناقمءاع يأ ى اندم حياك ارواج لوف مراكر وأد تيب آر كيس 6 كتم كياج دكا تايب
 ىاورعو نمل« يش عد اكترمفودادا كلا لكس فرط ىاتمثلانرك ين ارا حالصا كت الا ذي دوف ضخ

 تيارب دوق بجي لو لكى ت بت تح ارك تييارب كس فرط ىكلاتشلا« #2 كرك يالصادوق بج كس لبي تلاع

 مفراعم» 02١ لإ ةاجوماطع كراك لا تاقدااب لارتباي كس نافاق ل ايبا تساءاعنا ناكياومدوجومبلط

 فوه ناناوج ب لال لك قربدكم جكس كاي تاذ كى شا نتن (ةيآلا) قربلا م كيزُي ْىِذَلا وه

 د كس [ش ايدحب - كمي التكلم ىكريماد حئرواءه اذ كك ادي بس ةساجذي لبسك جس قنا ل
 -باداهساىكرتن كل وانا

 جركل وقروا < اننسراكي كك يارم ىتد لكك جس اي راكي و كادغ كي ىا توك متوريم ا “ل (ةينآلا) قحلا ةوعد هل

 كسلا و دم حبل



 مسجل جسخفاثزتلنَمَج اكشن ١ هراب 1و دعَرلا ةَرْوُس
 تان اكل كدي لو كت دابع لوكا وسكس لاء جس يروا نت تمدابع كاتس لن نحاس تدابع تسد لابي

 اريبج لين كككس لك حاس ةوكدرواء < نتاكى ا فرص يت دابع كك ساس قتو فرص فرص رب دوا كل اد قفل ناك
 -ج كك حارصؤ# مالعرضملا

 نيت كن يونكض وكيت بس ىلا لاثع ىانلا لو تس داكي ك- كس د دك ورسود رك ذوي وكدثلا كول دوا
 ماجاب مكس تابرجاظ!اجآك تدم سرت لاي اكل تسىلاي اك اليمب جتا لافوودوا لوما تكي( تسدانك )

 ذا سد الاد فس اليجيدجتاب يدكبي ب تادشدواجساسايب الاد لس اليكي دخت كاكاو ني ب ساس زيي روش وا

 ررط ا« اج لك ترنم كس للا كس كت كت سلس قي اكت د دف ل لان دواء جس اب داك بلاطم اك نيني كتم

 اش روا بس تدججاح لالف كادوا ساب دراكي لأ لوك هين ليحل لإن تس راكي وك وتب نتن وسل دشلا كرش

 -- كت ردق ل نا كل اور تجاع

 كل طر و نق يارب هس ليثترثتذ_ ىلا قتدفلا لمي تي[ ا ءاهردقبب ةيِدؤَأ ُتَلاَسَف ًءام ٍءامسلا َّنِم لون
 حررط يب اوكتءاب دصتقم سس لاثم« لن لام رف نايب ليلاثم 2 لس نيقفازم جب زاجآ كس هرب ةروسجسس ىك ماد تقيتح
 ده نارك لاذ

 :لاثم لكلاب و نت
 3 راش لونان شاب حرام ناي دوا تييادب جوك ارقى لو نكس يد صالخ كلاش هروكرن ل تيب ا

 ارتدوا لويداو اياك رب كة لع اهجس قوريبجتتس لووك داو رواج ماععررط حاس راي ىك عفن اكن آر لك غلعا
 -< انكر ارث سواد كس لونموم ن آر ق حررط لش جس اجاج وم لاوررك # ىلاي تعسو رزقي رواج اتوم عرترك اج لن نال

 رظناو ماس ذج موا كس زج لسا (ريروط قت ) نجي ارب ليبي ليبي لولا ثمنا ميج كسب لص اك ولاشم لولو

 راكزن آن ايلغ ةرظنٍم وا نتزوردنج وكل لا عررط ا ىلاج هدزنج لسا دواس. اناج ايد كيب هدراكم اجنا نايتس انآ
 دهس اتبر تباغروا لاب تروا هاج اجوم ب ولغسو اوك

 كس ناشائذب دولا درك رورشدوكل جارك آريوا ليك لبس لج اهاج ايت لم حتر كءريثو كدت فوم بج عررط ىلا
 3 احاحومر ذن كن اد ذود عب سرمد قدير ا ارظنى توب يروا ماج دج ب تاعد لص ك- كس يدوي داس

 رياك لطب ا احاركك حرر لاس لطب نقتدي كس تسدد يكس ايل ركب هولغموك تكل كس سدر اب للاب حرر وا
 5-5 ايدركش ا ع

 دنا فااعموك غل لرواءاطخ كى د الكسب بلم اكو ب اح تنحى اح ري باسحلا ءوسرمهل كِل وأ
 -ةساجايكو زخاومري روصق وا َعساهايك



 1" هراي 17 دولا ُةَرْوُس 2 عجة جحش ةزكل انج

 « لت جسد ل ايندركن ب ىف اب كس لاو اكعس كس لودنب نا ةييسابساجم اكمال اتدفلا كج احانب ب سمت ناآرق 1

 كح تامدغ كن دوا اكياج ايل باحاك قريب باح نا كى رادافو ادغ خيسا ذس لؤبنج كنا فالخب

 ظفر صتس لوين انك كتم كلارك كر ظل العب كل منرط ىو كس نادل كيا ايكر ذكر دوك داطخ لكنا لي لبا تم

 رثاء تر طن« ىورم ليد ةادوبلا تاختلاعتْاعِتَكا شن اء ترطحوج لوم ثييرع لا جي ريزم لكى ا كنا ج ايلرك

 لسع هو تبا افوخددايز تس بس ل ئيدقلا باتكك يدزنهسرممدثلا لوسر ايانكض رع لركن ب ىلا ر فاقت ا

 نيم كمدشك ا عءايارفذ_ وضح ل كيا ا زم كا هداك كارب وكنب “هيزجي | ًءوس لمعي نم”<داشرا لع

 ادا ةاجس اتم وكس ا قانا وكر لاك قب قي وفيك زج ل اين دوك دن رادو مرو كسا دغر يم ولعم

 <سد ركاب ازمدواكوت هسا قس لج وقلب ترخآ«ج.اي درك اص باح اك ا سي ىتايندركيورارقازم كروت كك لا

 َفْرَسَف هنيميب هباتك َىَتْوُأْنَم اماق”؟ج ايكبلطم اكداشرا لاك ىلاعتدثلارجايكلشرعذ#شتاع تراك
 باوج _روضت اكيياج ايل باح اكلب سلا اكيئاج ايد لم دحتاب 2. ديسك لاامم ان لامعا اكل: “رْيِسَي اًباَّسِح ٌبساحسُي
 -ايكارامقوو قوم لريزاي حس لتركيب ىف رضوارم سس لاي د

 نمؤي الو هملعي ال عك هْنَمَك هب نماف قَلَكْركَنمَكَِلربَسنأَِيََمَك لج ىبأو ةزمح قف َلّرَنو

 ملاع ىف مبو مهيلع ٍذوخاملا هلا َنْوويَنبذ || لوقعلا ٌُباحضا هيب الااووأ طظمتي د الاب

 نم َلَصْوُيْنَأةيهلارمأمَنولِصيَنِنِْلاَه ضئارفلاوا ناميالا كرب ةَقاَيمْلَنْوْصَقتيالَو بع لك وأ رذلا
 ىلع اوريصْنبِذ |و هلثم مدت 6ِلاَسِلاءوسَنوفاحيَو ةّديعو ىأ مه نوبيو كلذ ريغو ممحرلاو ناميالا

 ىف اَوُعقوةِلَصاوُماَوأَو اينثلا ضارغا نم هريغال ممَنوَجَو َبلط رعب ةيصعملا نعو ءالبلاو ٍةعاطسلا
 ربصلاب ىذالاو ملحلاب لبجلاك َةَييَلَةْسحْلاب َنوعفدي نود ةيِلعَواررحه را: ةءاطلا
 مب اهتوُلَخْدَي ةماقا نَذَعَتْتَج ىب ةرخألا رادنا ىف ٌةدومخمتلا هَيقاعتلا ىا ةراَّذلا ىقعرمل كيلو

 مهل ٌةمركت مهّتاجرد ىف َنْوُبْوُكَي مهنلنمعج اًولنمتلعي مل ناو رم ودل ةذاومؤل نم نما َحلصْرَمو
 اذب كلل نولوقي ةينهشلل مهيلوخد:َلوا روصقلا وا ةنجلا باوبا نم ©اَبَلكَنومفلعَتولْْديةكِتبلاَ
 نول َدهَعَنْصَْنيَنِْلَو كابن ِاَذلا ىتمْعيَف ايندلا ىنف غر بصب ٌميبَاب باوشلا
 ٍةمحر نم دعبلاُةَمككول ئاعسناو رفكلاب ضل فنوَدسفيَو لصوت ةيملنإرماامنوعطَو هوامدعَب
 كرو اَتيْنعل هعسوب قرر طبي منهج يبو ةرخآلا زادلا ئف ةكيسلا ٌةبقاعلا ىا ِهدلاوسملو هللا

 قاَيا ويحلم ابيف هؤئان امب ىل ايدول رطب خرق كمل ىغا اوعيفف ءاشي نمل هٌفيضُي
 بج

 .ٌبِبذيو هب مّتمتي ليلق نه 6مل ةويح

0-1-5 
 ه(20<



 مضاج ة0ج ضف نهج اكاددل ١٠١ هراب 1" دغّرلا ةَرْوَس

 الوم اتكر ملكي وج رك شو وايل «ىلوم لا ذان لت سسداب كس لتوباروا زن( ترق ) ( تي اوت )دوا :

 وج جامو اريج ضنا انكر كن اميارب ارد جس نقدو <#.اهكاراجادج حس باج كب كس آف طالب آ
 4 هطلاوج ء لو ومدن ني تس ركل وكول توق تدك « ليوم اتكر نيل ب لسا ترواومن انناج وك اترك «وب ادا

 ىلا قلطما كح س لكنك ( وتوج قم ذوملاعد» بج كا يك ايلتتقو للا تس نلادج ليث تسل ارديوك (نايي) دبع
 كف 2و7 ف شياو لت ةس ذوو ادجروا « ل لت ذرب كس كك اترك رف اي نام هدددا « تس ذل ستلدبع

 ىىاش لإ سؤ تبر ةييسادوا «هريغو هروب انك رلصرواجسانال نايا ( جس يدك مت نودروا تسايدمت

 سلط اى رشماضد قب ةيساهدردا«ج- لبر ذك م قلاس( تيدا ) لإن سؤ سبات س دوا «تسيغو
 "بارو وزافروا لق سرك يخسر زاب حس تيصخسروا ب تيضروارب تعاط 0ك ضف ىكؤراخو كت 2

 امج وكلا يروا« ل تسرك رزقي روطو يشر روارج اف لب تعاط حس لبي لاس ايدول ن لا فس متكبر وجدوا« ل تكلس د اق
 تزخ آراد ثم« مك ك[تزآك هك ننوو لو ول كم حر صوف يت وا حس ىراب درب وكل م“ الشم لن تس رك حيد حس

 دما لوب لم لقد كس اقدنا ليدي ليج ناذس شفير كس لي اج قود كس لاك سال اما
 2 * 1س هزاورورب ل لولفكاي لس ل 1تهاوردرب كس عنج لاي كس نا د رفروا ءاكو تري رولكس ماركا كس لا

 تس شفسدب رجال يازورجا يدم الس يداه سداهق كس لثكوو كوم ك كس كدايكءابم لقا لوفر اك وتشرف

 21 ةرعب ل لشي كس اوك بع شلا كولوج دوا كتءرخ اراد ك- دابق < ءلدبامجتا ىقنايك ءايك ئايند نس مجمل

 هد كن لإ تسرك رب داسف لب نا هيي رؤ كس ساومورفكر وا « لن س3 قاس «جتسايد متاكد فس هاو دا ل
 كك نار تخآننء < مكارب كك نارواء جس قرود حس تقر لرفلا( قي ) < تنل واكس ل كأول

 وهند ل لكل اروا ساي دانك <ساتباج اكل م دوا ساي داحاب سابا ىذود كل طلاء من ووروا ع ماهنا رب
 لع دلباقمكس كرنذ كت رخآ قرتذ ىو درواادم لصاحب كدتذ قدي دوكن وجي سا نكس دم تسمركا تا ل دن

 -ه ماجوه صخر( تايد) ركزو (رجإ زرواع رك داقتتسا حس ىلا« قبب بقت تيابن

 نفل يك
 رفاكلاو نمؤملا ى 0 ززع ملعب ْنَمَكا :ٌّنِلوَق

 7 خلا ملعي نمف



 ١ هراب 1و دْغّرلا ةَرْوُس اهاكل معو 03ج فال نج
 جس اق قراماهفتاكهجسوداغا لش لا ال: قوق
 دهر كءادتم اوربص نيذلا لج رادلا ىَبَفُعَمُهَل كيلو : قوق

 وكول ضب اريج لدي حس رادلا ىَبفُع كد جسرتاكفوذكءادتبم ندع ُتْلِج كهسهداشا للا يه :قْلوَق
 هاه

 رمهاهتولخدي : وق
 ؟ لآل بث ترورضايكى ا ردقعمه اوي
 ريميل كس فاطعرب لصنع يت لح« ةساجوم ت سروري ريم اهنولخدي فطعاك حِلَض ْنَّم كات شوج

 جلا« قردان اريك نير زك لمت

 ةساموج منو طموبر ممالك جانا ددقموك ول و قي « نول و قي «نولوقي : نفع

 كلا ل كدت قوايند للبس لاا رمان تاي كرت لتعلم وكم كرت كدي د زن ءاهيف اولان اسصسب : قوق

 جس دارم نركر خاج هس دولنا ناهي اوم لسعر وج

 9 27م خم

 وم اهرناارسددرواوم انكر ناديي تفارصروا تيبث انف لكن ةرقوج صنوو لي نب خلا كيلا لزنا اَمّناْمَلْعَ ْنَمَقَأ

 ةكك وم لاب ررطى اي تك كس راكلا ماههفتسا!؟ لو تك وم رباب لوفودايكء وم كيش لم تقادص كن آر قحسا
 _ ةك وم سئرارب ليت ليا اكنلاروا كدت اجانوسروا«كس لب كا امج حررط رس

 وكن ولقك ياروا هدول آ[تس تناك ل ومتانكو كل ولد خعئيسا فس لوب راو 5 رت بلقروا مدل قك اي كس نتتروا

 نايم تفس كاد ىلا خلا هّللا دهعب نونمؤي نيذلا « كرك لام تحسس نآر قل اهدوءايلركب ارخ
 -لئاقداجك

 -<دارمابكك ديك اسشلا كوك

 « < ”المكتسلا دبع ع ديعهوايء لثة الاجعوو ليمن” لو( قئاوفورماوا) م اكحادس لادارعس دهسا يلج

 - لو تس كرم سب كول يمن” و لو كرا رقو لوقو و لمن نيد دهرا
 ناب هدبكوو لص نا تسكن يئك زرو فالك ق افيو ربعك كس قس ى ورك سيب تفص مود أو لئاروا

 كي ؟ رباعمورب#ى جب ارو لوم ك كس لوسر كس شلاوج ىووروا لاو كح تسلا لإ لاشك

 لإ كر مارد ةس توك اركي تتذكر لش وتغر# خلا هب هللا رمآ ام نولِصَي نيذلاَو

 كي



 سمو ن0 جسغفالل مج اكن ١ هراي 09و دْغَرل ُةَرْوُس
 ارفف تارطح ضتبروا لين كل سي لوضاقت كس نادوا ل تكرر مئاقكت اقلخت هس ىداددتشراك جس لب قرض وشم
 ريتا تكسر نما ب نر قروا ففي ترضخ اي لي تس رك اص لدتا سكس نامي كو دك سيدار سكاكا

 - عقر لإ يداك امري وبات كن اداء انا عت دهتاس
 نمك_ركزواهتتس هللا دوذحروا« لت تس ركربصرب لشتاء زآروا لوفيلكن ب كك سس لوم انكر وا لون رفان كلا

 واي اطعريخإ كك زارنا لن لوف كي دوا لاا لج لل ثم ترورض كفك ررخ بج دوا + سك يسب كن لا

 روار زكرووفغ اي ل ل 1م سس ل العب هدب: 7ل بت تقارب تاس نا وكر كادوا ل تس دك ررغري روط» يشر

 -لإ نب ماكس لتر
 لكنا روت دوكسرسدد كيا كانك درك ع توك ورادتبا رقى اهترثلاررط لسا شم (ةبآلا) حلص نمو اهنول خدي

 ا لبيك اج وم عارضتاسكس ناوراتبارق خس هولا احكي داي رف اطعرجرو ىلعاوكق تيك جرو ىلا قت ومب قرم ليتك

 هاو ايا لأ ع تنجو كوم لول لكن اميا لاي كس ترد اكس داررف حيتوكل وردد تشر كيت ىلاهتطلا كاد مولتم سس

 -لوتش لاك قداودتشر ىلا قو

 مبلزُك ةقانلاو ديلاو اصعلاك نأ دمحم ىلح هيل الم و كم لبا نبه

 هيلا ْمِجر اةبنآنم لكنت هيد ىلا هيأ دجرن قو اًنيش هنع ثايالا ىيغُت الف هلالضا نم ها نإ

 ُبولق ىا ©بي ةبوقل نوه اروبا مدعو ىا هلل دارو و نكست َّنِإ 9 دوأونمأَنيِؤلا نم نب لدبُيو

 كنك رلا يدي . نجلا ىفةرجشوا بيطلا نم ةدصس ل .نخ أدم تالا اَونمَنْيْؤْلا نسنمؤملا
 لبق ءاينالاانلسرا امك كَل جرس يامن هفطقي اسءاع ةئاس ابل ىف ذ
 اونأق ثيح نطيل َنورفطمو : نارقلا ى كلي ا
 اذئاق امل نردو ياويل نللع رقاق محبس اي مهمل لق ندحرلا امو هل دوجسلاب اورمأ امل
 انني انل ثعباو َعرزنو ٌسرغني اًويعو اًراهنا اهيف انل لعجاو ةكم َلابج اًسع ريس اين تنك نا هل

 ضال ثقي تعليقا اهبكاما نع ثلقت لبلدي تينا ين كن وُملْخُي يشؤَملا
 نأو هريغ نود هاميا هللا ًءاشي ْنَمآلا نوي الف هريغبال 2 اوما امل اويحي نب وملاك
 نما معَ نا ميزاميا ىف اكمل اوخرتفاس راها ةباحصلا ةارا اسس رنو امرت اس اوتوأ
 كم لبا نم اركب زيا رمغ نم ناسيالا ىلا اديب نأ ىاةففخم
200 
 برحلاو ٍرسالاو لتقلا نم ٍءالبلا ونضي ممغرقت ٌةيباد ٌةَكرَ ا و لا دمه ب

 [مشجي نك)»



 ١ هراب (1ردْعَرلا ةَرْوُس مسرعا اج كلل ج شف كلامج
 قاعي فْلَنإوللا مهيلع رصنلاب ٌلعوَقَيْوفَح ةكم ُياَنتيرَق كيشديجب دمحم اي كك بدجلاو
 -- ختف تا ىتح ةيبيدُحلاِب لع دقو

 يدداسع (ىزجم) لاقلت فرط ب لاو تف ثلث ةكارفك تسال باردا :(يجقجتو 2 0 ا 11007 ويس هوت 20 ا
 نايناشن لين يسرك اره كا لن تس ايانرك دارك سرا كودك تس نا ؟ قلى راما لا ويك د عراص ةقانرواء اي

 مروا عساترك منبر فرط كن يد خيسا كاع اترك روج فرط اوجد وا«ةييسد لائودن اذا وكتبوا( تاز )
 « لت تس ركل ساو ن انحلا حس هدعو كس سا شم ركز كس ثلا بولق كس نلا ال نامي ا كواوج جس لدب «اوفهآ نيل ت

 هس اوشن كك نا كس قل ليتر وا سال نامجا ولوج جس ىلو مب كسك ولد كس لونموم قت حس ركن كس لاراب

 ايبا لي تنجإب < ررصمس بيطلا (ىنبوط) جرت ا (ىنبوط) دواس ءادتبم (ا ونهآ َنْيِلا) تاك ن رت وا

 بآ رطل من نت ء اك ركن لس تام كا بنج كل ككل اسوس لن اسكس لاا راوس ( وحك )كس تضرد
 لو لكبر كل ا ىتنمب ليي ح لشرك جس اهب ل تم اوكي آف سمت ةررط ىلا يي ءاينا ذس مت هي ح
 رك هلحا له ركل نر. اهب قودي د ذب فرط يآ فس موكل ج لج انسرك ب نار قوووكن افي آلا
 لوكاوساس لاس قد ةراكدددهيارمركَ يك بآ ؟جسزنجايك راهكذس لوبن قدرك دون رك ايكا يك تس نا بج
 هكر افكبسج مك وم لان( تتفو سا تيب آد رنج )دوا «س روج دارمي فرط كى ادوا سسدرج اريعزي وعاء ليوبتم

 كراج تروا لير مخ لك كس راه دواوداشب لابي حس دامتوكل ورئاببي كس دلك نوم يبن مترك ابك .تفقفي ب آخ
 دا «وم ين كسدقلا تكي اب ليو ور تووركى تزوجا دءاباهدرم ساعدوا ليد كقول لع كر تخرد مترك تدور

 يورك زك ذك ناي ةاج يوكل خت حج لبا ثاهي ديد ل سرك جوج ايبا نق لوك فلاب رلا

 ارول لكي «ةسالن ناميارب قري 3 قاءاحاجايدركو دن وكن امك وط ل ياي لت اج ىواركل اب حبي لود مدل رذ كس للاي اج

 هيولطم لكى لادج ركأ ءارسو دمك اتبادقلاوكن امج ا كس مج ىتوركاتال ن نامي لوكات قءوكروا ىلا عس وكىتشلا رايت

 (نلا وم تسرك ما وخ كن اما كس لكى ا نس باجسلبجج لوم لزان تفو لا ( تيب آه دن )دواء لت اج يداك لايناشن

 ىلاغنر يخب ف انج ادا دكا ي تابك تن. اج لوكات اي نسا لساو نامي ايكدت كانت كف كرب انوك ويت اشنر ب ولطم لك

 جاد م فقلت لودب كرفكؤشل لات ةةرككس ناري هلك لا( نتي ) لورفاكروا اجي ديد تييادب كن امي وكل وكول بس كس

 لس زكا يا آم ثيسا اس لكروا كي رواد يقردا ل شم 2 لئر تاون اوت: كل لد 577

 هلا اقل خ-اجآهدعواك ترضن اكرثلا فالخك- نلا كيل ابي كل لن رف لوزن ( ل يدي دحا) بيرق لك قتال
 1 كل ب كك1كك كلابهإيارف لوف ضيبي دعس برو اترك ف الظكسه دعو( خيسا)

 ل <[ ةليسي مر زد

 تندم



 مسج ةز 00ج سضف زل نيج سوسو ١ هراب (1و دغر ٌةَرْرُس

 -ج يفيفكال ول لي درك ءراش سكت له ريبقو الزل هاله قوق

 له لكل لوبركوب لمي خلا ونمت َنْذَْلا حس بانا ْنَم ىثن َْم نم لدبيو * لو
 الاد سل يرعب رواءادتبم اونمآ نيذلا (1) لو قكوم لضتروص عراب دايت هس بيك لش اونمآ نيذلا قوق

 ْنَم ءاونمآ َنْيِذَّلا (©) ,ضرتالمب هللا ركذبمهبولق ٌيئمطتو لع نايمردرواربت اسال ملت اونمآ َنْيِل
 اونمآ نيذلا مه ىاءوتر كف وزجرادتبم 7 ,و؟ناييفطعاك ْنَم ءاونعآ َنْيَِلَا © «لكا لرب حس بانا
 .اونمآ َنْيِذَّلا ُحَدْما ىو بوصنمسس جو كف وذم ©

 رواه دعو ئلارك ترو جس دارم اخر كل وباع لابي كا يدركه راشا كس كس هعور يأ هللا ركذ «هدعو ىأ :يلوَق

 لاوس وكاس ةدسعو ىلا مالعرسضم ثوم برططم_ايب كس لوب نكتب ولف سس ديد دواس لاشك و هدي

 -<س ايكوزاشا فرط كب اج كس
 < ايات دصماك( ض) ُبيطي باطاك بوط ذس ىزل آمالع«ماناكتخردك- تنحجءىلاح شخ؛ يلد خ «ىنبوط + نوف
 ات ىنييط لن لما جس لوم دب حساو تسمو كفو« مقل سا نكاسمايدوا قلن «كرشب كايبج

 .ةكم َلابج انع كت ءارقب رّيس ىل ءانعرّيَسَف لاق

 ابكذح ضبا تاج م كراج لير نرد! سنس سن ساكو قثنع تم كتمءارتاكب نب تفقس : وق
 9ك دك اياجوم لس تلفاسم اذا: اضتاسكس ترم ل ض رالا ّيط هير ذكس نآر تع بطماكت عطُق ج

 جوزك جل باوج6 ول ن اونهآ اَمَل ؛ : موق

 ك1 صاقنخاوكرورمبراج هلل اعيمج رمالا جس ترابعل ما ءاعيمج رمالا هلل كج هراشا لب ىلا هريغب ال : إو
 دهس دركرب اظرك يك ريغبال ذس ماع رسال شاي درك مدمس

 < للاطمك نزاوماي ب تفاحس اوملعيم ل ريخأكو سني ل نيج كس ُملعير يثأ سني ملعب : َللوَق
 الاد سد: ماكيدكتاناجدد هس انرب لالا ضب كك ساس كعب كن + نستعمل سأياإيدوا
 دهر

 اكدماع مدعا زي لوصوم كنج. ييردصح ءاه كاي درك راغاك- ركع مهعنصب ر يشأ ١وعنص اهم هعنصب :ّنلْوَق

 رعد عل او شازتعا

 .ميظعلا رمالا «ةيهاّدلا قوق

 ه«اوشجي مزمإ>



 ١ هراب 0 دْعّرلا ٌةَرْوُس وموسم سني 05ج جهف لاربع

 2 د يم هس

 مدل ا
 ادخ يارف آلي فادي توباك وج ب حاصر كت ةكرانعو نحطارزا لكن يكرشتر تي ١ورفك نيذلا لوقيو

 ؟ دال لل ويا كدشي ى راه هز لوس لابي هس
 ل لولو كس لونمو مس لس ناي اكديح لوا سس هللا ركذ ءهّللا ركذبهبولق نئمطتو اونمآ َنيِذلا

 لباوج لع دارم تاج انهو ءاعدروا لثا وفم نا آر ق تمدالح» كدنب ىلا داي اتوماديي ضايقنا لبي لوكس نورفاكروا حرارشنا

 « لت جس ردا رقي كن نااميا لباريخإ لس لس دارس ىروآ اهب كن ارو ماكحا كس للا اي« كارو كن ولد كس نامي
 تس كثروا« تحاتي دج سس دامجلاك- دمر جوتمفرط كثار يغوكب لق نانا يردك س يوت تايصاخن كلا ركن نتي

 اكجرد لس لو جرد فلك ى كح نانببملا لا شبل« قيد ماك اك اي شك ك- لاديح# يقي < اتومادبي ىفراشتتناوج
 < اتم لو بلقن اني حس تهبل ى ا سات ىلا

 تس فرطاا وسار نكي "مهبولق تلجو هللا ركذ اذ" ” < اكتيشفو فوخ ثا ليا تس ليراغ اكس قلك

 - لإ لمكتوا مت كسر سود كليا يع قس يتيفك وفوول تكل كاب انعكس ادغ فوق« تغارفروا نانيبما

 كلم لوما لبي حرر اج اجيت كل كس تاس غو يسآ نس مك حررط ل خللا ةّما ىف كندا كلاذك
 ليوم اود حس ىلا باع ل ةوو لتنس بيذكك حرر سر وا تؤكل بي زد عررط حا لكك ا« تح جيني لوس
 -ةج ايانم لرأي حس مابتا لا يكل

 ظافلاك ميحرلا نمحرلا هّللامسب بج قر قومي دعك ةكدب تبع حاظفلاس نر” كرم

 (ريثك نبا) -ةلساج لم ؟س ايكمتردوا تريك اهقابك فس لوبا ل علك

 :لوزن ناش

 راو للك م رف كمل تس بيغ نو مي كروب هن هاك نكرم خلا لابجلا هب ترّيس اًنارق َنأَوَل

 كر لاد نب لفات نااميلح اي« تيد علو لشئ ل وي اغا كرك وذاهب حررط كرت فظيع د واد ركع اك قربت
 ىت نلا تيب آه راكد - ةييسدارك يئن ويك س لودرم عررط كلا بن كتاب ةساورك يل وكر فسريب شد كس او عررط
 < اهكيامرفنايبررط ساوكن ومنا سب ى وخبر يخت لوم لل ذان لمن بادب كس لاا رفودوبيت

 هثيي ركاب هي سدفلا تيب زور كيا ليث ركذ لاق حس تييصوصتما نب فلا دكرول ماش نب للتاللا سن نتن كرم
 لوسر كح يآبس مروا مقاكل ث تس اجب بآرك بكف لاا ءاجيب لاي ك.ف ثلا لوسر كريما نب ثلا ربكروا كس

 2 سيلك وق السا بس من ف كيت رل ارو وكن ارب رؤس ناآر ق خيا لت تابل طمدنج هسدام يكمل سم

 هاهش جم حسا



 مسج كلج حخفا ككل نهج كن ١ هراي (18ر دْعَرلا ةَرْوُس
 كن ع ذر وا ع لوم قرمكتس لوا حس فرط ل وراي سكيت كذب ناي ذ كدلك يشرك انقر قلي لع تابلاطم

 ل٠ زابيي نادهلد ذك زج يسآء كت اي دورض قرسودروا كت اغار ن لن ينك ت عار زو تشاكد ل لتس نال كس

 كك يسد ركرتت ناهي 2 كس التل رواد لب طم كس تلك آر ثآ اجو هداشكن مذ كسك ان حد اج رودوك

 : - ل لبن الغيت د دا كي زنك شارف لوقب بآ: عب قاب 3 حاب الطلة يلع د قادوا« كس

 ل كرت لاو لس ىلاققدطلا لل طم كس لاق يآ ك- ك- كفن ةكيتت نااميلس حررط سس كهف بل طم اسود
 كس هريغو ناتو ماش هس دامب كل يدرك ءايلا كس سس دامب قي آ اق اي درك تك ول ف هس ذب لذي كس نين

 - لي اجوم كاس آر فس

 رام كسل كن فهي تس نا بآل ةيسدركهدئزوك ودرع فال يلت كس ىرط لك قبل طم رسمت
 لاي باهت ني داك يس آكل اكتفي دوب تس نا مدل اح كت ورك رتزوك ملا راد هدام كس

 (هيودرم نياو متاح ىبا نباو ىوغب هلاوحب «ىرهظم « فراعم)

 لب ولت لبي تفوت رمح ضررالا هب تعظقرواانيداثب سلبى ياو هاب دارعحس لابجر ينل تيآدالذن

 تجسد ارم ان رك الكس نا كس كة دئوك هدر محس ىتوملا هبرملك دواء جاجاجابكش يالا قال م انرك نس تلئاسم

 سال نلامياوو كبت لبن اج كيسداركس دول تايلاطميب كس نا هزججر وطبيب رذ كس نآر قركا كس يب موهضماكت مي
 كن ب هداي رز تبع تس تاز ولم ناوج ليز كك ركورباشم اكتازج تيب ا لي حس تايلاطم نا هو لتولي و

 تلاوة ريوس ةساج ثم حس لج باك لوزاهي ءاناجوب كرو كس دن اء هراشا كفن هللا لوسر« لإن سس

 كس نانا هدرم ىكانرك ترو نلوب ل كرايم تسد ك- بآ اكل وب ركككن اب بس حررط اهيا ترم هدايذ لاك
 نورت ترب روارفس اك وناس آس لاب هروا ىصنأ رسل عرارعملا دليل, ع هزم هواي لبس كلوب كوع هدغ هدايود

 ولك الن ناميا بحب ىكدحب ك تكي د وكي بسب ملاين ركب ميشو إي ز تب زاك لال تقر ولا ومر قجلاو ل

 واكس لبكاج عكست ليي زج ولطمم رام بج كة ظلحا حلوم مولعم قا عفو ضكتيبن لكنا قت حس تايل طم نلا با
 - يب داهكت زجر ولطم راه سدى جس كنا ركل غلحا لو ليو ةلشلا يدك كياج لا عقم اكهنيك يي لنحت

 يوقف تايلاطميب كس نيكرش بحب فس مارك ياعسل هس ايكتنذ_ ىوخإ ماما خلا اونمآ نيذلا سني ايل

 رواء كح لي اج ومب نارطستل طولك س راس جس رتبي قل لي اج يس درك دول تابل اطهر كس هز وطب كك فن كانت

 وج دليح كن وكرشم نا ناميا لل ايكدكل يي ؤخلس لحب لوم لاذان تمي آييدي لسا كس اج ومب لصاح تدق ذب وكمالس ا
 هذ مكان ياكل سوم لاك الاب حس ذس ال نامي كس نلا كك ا دوج واب كس خس أجروا تكي دوك وثك ناد اهمروا
 تلح هردرهخإ ال نامياه ودك ا تيديد تعادب ىماوك وفاسنا ىت بس ةاننب ايم ىلا هت طدا كاك إن نس اج قي هولي كس
 ةيساجسد لاي رايق انيااكض رب كوب تملي اجا ي درك وجرب مالساو نامي كب سسك امتد راضاقت اكتر
 ستات ساا



 ١٠ هراي 1و دَعَرل ةَرْوُس مو مج تلال جسغف كنك امَج
 _وكرفكاي كدت و مالسا تسدايتغا

 بلطم اكتيبآ[ل و ك1 تفآروا تبييعم قس ةعراق مكأيار فذ لابعنب| ترظتح خلا اورفك نيذلا لا الو
 كولر دب ل تتكبد زم ولطم كادق م ولحم اتدثلا كتل كس شئ روب كل سا زم ول طمس لوكرشن كسب
 طق ىو لك با .[ اريج لبس [زستسروا نتف[ ئايندرب نادك ين نت هس كادي كيد نس شلا ةءكس ليال سنام
 الب ىكلوكروا ىركم تب ىو لزان تفك: :ديقو لس نا ل ريو ددب «تاوزفىئالسا ردا ل آت يم ل
 (فراعم) توم الب ل

 ثلهسا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىدلل لست اذبر كب ئزبُتسا امك كين
 كبًازهتسا نَمِب لعفَأ كلذكف هعقوت ٌمقاووب ىا باَتِعناكْفيف ةبوقعلاب رهيدَح اور يدلل

 ىلع لدال مانصالا نم ٌكلذك سيل ُنَمُك هللا وو زشو ريخ نم تلمع تكا يشْل ميو نمف
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 ٍِضْْل فرد ِكيرشب ىاامي هللا َنوربخت هوب أ لَب مأ ْمْب ْنَم هل ٌمهومَسْلف رسول

 ًءاكرش منهَنْوُمسُتُأ لب مأ كلذ نع ىلاعت ُهَمِلَعَل َناكولذإ هل كيرشال ئاراكنا ٌمابفتسا

 ليتل نَعاوْذُص مبرد ٌفمافكَِؤلَِنيللِب نطابلا ىف هل ةقيقحال لطاب ناب نوَقنيرهاَي
 قم إلا باَلعَلو رسالاو لتقلاب ايدل قتلا ف تا عمه لاه نمد اضَملللصيَنَمَو ىدجلا قيرط

 فوذحم هزبخ أدتبس ندعو لاول فص لكم نام ©قاَ نم باذع ىا ذل َنومَهلاَمَو هس ذشا
 هخستال ٌمئاد اَهلِظَق ىنفيال كلذ ايف نكذب ام 122( 2491429 قرجَت مكيلع ضقت اميف ىل

 2 َنيْفكلاَىقْعَو ترسدا ةاوَقَناَنْبَلا قاع َىَقُع ُدجلا ىا كلي اهيف اهيدعل سمع
 ام هتقفاومل كِل لإ َلزْنأ امي َنوُحرْفَي دوبيلا قيوم نم هريغو الس نب هللا دبعك بلا مُهْدَت ٌريِْلاَو

 ركذك ”ةَضْعب كلن دوبيلاو نيكر شملا َنِم تاداعملاب كيلع اوبّرحت ّنيذلا ولم مجدنع
 هيا اوعداهيلآةبكرْشأآلوهللادبَعَأ نآب ىا نأ ىلا ّلزنأ اميف ٌتَرقاَمتِإْلُق صصقلا ادع امو ندحرلا
 سانلا َنيِب هب مككحَت برجلا ٍةغلب "اًييرعاَمْلَح نارقلا ىا هلا لازنالا كِل نحرك 6م

 ديحوتلاب ْولِْلَنصلءاَجاَمَْدِِ اًضرف مهتلم نم هيلا َكَتْوْعْدي اميف ٌراَفكلا ىا ْمُهاَوفَأَتَحئاِنَِلَو
 .هباذع نم عنام ةَقآَواَلَو ران ِيإَق ةدئاز َنصوُنلَنمَكَلاَم

 وسال اتفق ىف ردا ءايكا ياذا قا داك آكاميجايكا ياذا قا اك ولوس ( ىك ) دي ح بآقي : ييجي

 وقءاوم ختلاو لب لكس اهو كلاب راريكب ا ذعار لب يلي لت زسوك نلا نس لرجب ىد لؤوكل ور فاكس لع«
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 مهجة جسخفاثزلل انج مم ٠١ هراي 18و دعَرلا ةَرْوُس
 دوا < ارك عنزي ما ل سفك نا ذمدابا كيا زا قا ذاك ي آجاكل ورك اياتاس كس ضارب لع

 ابدركت لال خلا هلل اوُنَعَجَو ب ( باوج يف ذحإ) للا ءلاثل و تبدددك لي ايبادجدك كو مدننا كس للا «عس ثلا د

 لال ناز دووكل وعدد سدرك كيرشس لاوكذلا مكب ؟ نو ناك دؤاتب قم انكس ناك تيك سنا بأ جس 2

 ترب حس لا ىلاعتدفلا اندم لع ميس ساه اتوم ( كيش )رك كنلحا سند عرش لولاك ا نتن ىراكلا ماهفتساءانناج

 كك سورفالهسي تقيقحرلب سئس قيتت لوكاس شعت اوك جس أ لطب ناكل تابلت لول فس منيع
 تيارب لولو اس رك اركوك رنا دوا حايك ايدكور حس تييارب واروكن ارا «جس ايل يدرك ءارآوكر فك ب و كرك نا

 دواس تقهدايز ىف تبب عسا با زعاكت رخ آروا < بااذع اكديقو ل لع قرن قوبتد كك نلا ليتل و ةييسد

 (خلا ىتلا ةنجسلا)«< ايئايكء دعو سويتساك تف قحنج لا لثألا»ةسابي لوا باذعس هللا لأ

 لزب قر نلجأ ل ردا راج سزتف لق نا «- مكيلع ٌصقن اميف هددوأءس فوزجر كى اس ءادتبم

 اكمل ركن متن رروسوكىأا اك: كد كتياساكى ردا ك- سة داق كو كس سم كاد تالوك كس تنج(نن)
 زووم اهنااكل ورفاكرو اكس لوس رة تس كرش وج كوم م اينأ كل ؤكولنلا تن را ؟ يدوس للي تلج ل

 كابآو# ل ةسوم لفختس للا حس لدوبب ناتؤم مالس ند ثلا دبع. ام يبج جس قد باتك فس مت سيت لوا مورو لدم
 تيكر قدا كوش دسك اعمل لج ناسا هت اسك جو17

 تركز( ماجا ) واطي نوصتوا ني تسطر« ل قاب لن ارق لوو سمعو لقي بارك ايذاد رت
 دوا لوك دن كلا( فرص ) لع ل ج.ايكايد متع سلا ات جس لك ل ذانرب جب زجج دج مك كد هك عالما بأ لإ
 وكن ل آر فس مت حررط ىئاروأ جنس هناك اره فرط ىف كادوا ء لوبن الب فرط كا ىكا لبن « لورد ير قلمك لا
 ريحت لاي كح بآرلاروا« ير كلين نايمرو كس سكود هلر ذه لا بآل انايكل زان لش ناب ذيل رع رك نب نام رفاكىل رع

 ناجل ليو جس هسد توداي آوو فرط جم لانا نارك فلاب كت اشجان قرافك  س بارع ك- ذم
 -عمدلاز نه ءالاو ساب لو باذتكس لا شدا دبر كد لولاك آنس بتاج كشا لل
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 ل َيلوَق

 تايديدعس“ةعقوم ٌعقاو َوُه' ”لوق خيا ف حرراشباوج اكل اءتالداعاياب ردنام ال باقع

 لعاب مههفف ذعار شل قوي حدلباقم يرق سفوح تك ء ادت ئاق وه ْنَمَقأ ي كلذك َسيَل نمك :قْإْوَ

 - كوم لاك نارتخا كف س ومدن اذس مالك



 رب را ورم ا مج ات جضفا ينل ائجج
 رول اندم كرات يل را ءاكرش هلِل اولَعَجَو يروك قش ءاذه ىلع .اذه ىلع لد : يلوم

 جلاب رركت الدري قاب ل وفود خلا ١ ولعجا قت ءانوماكتلالدرب فوز

 نم ىرجت <_مكيلع صقن اميف هوردا فور اك اءادتجسكوملمب نوقتملا دعو ىتلا ةنج لثم : موق
 اهتخت نم ىرجت نوقتملا اَهَدِعُو ىتلا ةنجلا لدم” تراييزقتء< لامع فوزكري“ ٌراهنالا اهتحت
 .رهنالا

 دي رةلس لقا شقا درت كر دتبم اهل وا« لن لاحرلو رجب ادتبم وكلت نودي «مئاد اهّلظو ماد اهلك : موق
 -ه تنوزكتة سدو

 .اهيف لكر يام : ّْلوِق
 < كعدصقم سس لك و يامريضأك اهلك :كاوتي
 روا لائئتسسروري لا لك ثنا د لن اجاناءددصمول اهلا رك (1) ,ب انك فووكل وضازتعاوورصقم اكل يلوي

 - لو لائق لوككس مادداذباجاناجو:مددعمدعب ك- ةساعك لوكا قةسابايل لوك امن لكلا

 - كوم ازتعا ووو سري اس لكوي نأ هناش ْنِم اه راردحس لك باج

 < اكتييفر اق الع لش لادواء جس ىزاجدانساييدوا جس فخ تضاضا لاهلك أ كجسهراشا ل للا ءاهيف : قوق

 تسرد لرب نر ثاك اهب رعروا امك لكالاع لو لاح نآر قرم هانم زنا لولوي اي ايبرع اًمكح قوق

 هل

 ياو اصلا كرا ا اج

 2 عبدو

 باس آل شوا بآفرصلث ٌنيئردوكب آدج تالاعيبافاقي كدا ءكلبق نم ٍلُسرِب ٌىِزْهْتسا ِدَقَلَو
 ل وركطروا ومركب جسد ركفةيتاس اياك دامي مقياس تس تالاعدس مىا ى الر ايخا بي حس
 وكول 5 ذكي اسيكرول ايلي ىلا با زعوكن ارحب نايك كرهت مرج اك وضربروا لدم لبر وادم بحب لكي ١ رو
 -اكدش بات كلب اهتم كس للا

 لق تع ماج يسد تابدلمل ان ىل اتا *ةنِْفمْمَ هّدخا اذا ىتَحم لاظلل يِلْمُمَل هللا نإ” اهلي ثييدع
 ئرقلا ذخا آذإ كبَر ُدَحَأ كلذكو «لاررفتمد التم آي ذ_انقفؤىئ رعب هس لا لا عزو اج انك تا بحب
 زيك ويت بكرم كرو بج كلب كبد سرت حرر ىلا (دوه ٌةروس) “ديدشرم يلا هذخا َّنإةملاظ ىهو

 (ىراخب حيحص) < تطروا كانملا تبا ذكي كل انيق بس

 عا زشكجي مزمز



 مهجة ج غفل انَمَج اكهرأ ١ هراي (1ر دعَرلا ةَرْوُس
 هب يك يك ايارف هاو ررط اوك يا دوا تلابنج كن كرشض ل تمي أنا « « سفن لك ىلع ئاق وه ْنَمَفَ

 اكلاعفاو لامعا كس ساروا لاركتو سنب دج لين تس ارهترارب كس كايت 3 اذ اوك وتب روتشي#و ناب سك ب فلو

 عكر رن زم لعب لورظنناكن اوك  تلارتج سا كنا فس ناظيشك حس باكا بس لري ا رفرجت جس ىلاو فس دكيساك

 (فراعم) - لي تت لايماكروا لامك ذم دك ادد <

 نش اي آما ثم مه ْنَم مهوُمَسَف ءاك رش ُةَلْْلَعَج هين دمحم اب لق ىاُهل مهْوُمَس ْلُق

 ل يكن ايم ألا ةانج نىك لست تل ؟ نين نوكووول قم اناكن ا متين كس دارمي يرشوج كس لاهتهثلا فس تكاتك

 قل مكس لاعتدلا  انومدوجد اكن! لم نان زركادل كح ا لاثوتدوجو اكن ا نجس لأ : تدقيق لوك كرار غلعا

 دهس لائق لوب ىاانومرورض

 :وارخت كت ايباهسرواب اح بساتك لا
 كرايم ىك وسر بس اتصا ركوب مالسساب رشم كس رك ذاك سانكل بانا لمي تيا «باتكلا ه انيتآ نيذّلا

 دهس لوم هدارقت لكل ثهوالعكس ناك تايباتكمانعر واس قك ات "؟مارعت كنا« دم لاش لم تعاد
 (اًصخلم ؛ىدحام)

 حررط ا سيكل زان لم ناب ذى تم ككنلا لانك نيبو ايا حررط لج (ةيقلار اًيبرع اًمكح ٌةانلزنا كلاذكو
 لس اب ىف ناب ذيل فرصوج ل وك برب بطاقم نالوا كس نر قلك كل ساايكى زان لن ناابذ يلع متن آر قب بأ
 هس متاحا نمير زطع كس كح لا لين تييادب لوهقرول اتم الاب حس هج ككن لا لاح اج ايك ذات لبن نايذ وا كن آر قير إن

 تايدركرود قرع ياك اكس كل زان لث ناب فرعون آرق

 كاوتش كاكا ذب يك ايك سس دس. دك راجتا كت اش اوف كب انك باردا اكرشنل فب بأ

 وا وخ كن كر شم حررطىا اج لكن تفل كت ادم ناددا ع جاي دج ..لبق كل كس .فيبب وكس دقملا تيب
 رتب كدوج ساب لاسليا اكبر اي« لعاب ا. رفدلك_ تقنيين ناش كن اداب ساب كات صيفنا وب دام
 هر هريشووركدنب كل ودوجتسس دام لاس يروا نيك

 تناو اذالوا يرد َواَجاو زامل انلعَج وكيف نمار الِمََدَقلَ ءاسملا ةرثكب هؤُرًيَع امل نونو
 ©ّباَدِك :دس لجأ لكل َنْوُبْوُيْرَم ديِبع معهنال ةْما نذإبالاهيابَق أَي ْنأ هتك رسل ناكأمو يل

 ابريغو ماكحالا نم ًءاشي ام هيف ٍديدشتلاو بيفختلاب يقيم هس لامي هذيدحت هيف ٌُبوتكم

 نإ نون ماغدا هيِفاَقنَو ٍلزالا ىف هْبّتك اموبو يش هنم رِّيْغُيال ىذلا هلصا هينِهئاذ ةَدْنِعو

 هاورشج مروي سلب



 ١ هراب (18ر دْعَرلا ُةَرْوُس سوسو مما نآلج شف كلاذَمَج

 ٌوذحم ٍطرشلا ٌُباوجو كتايخ ئف باذعلا نم هب ْمُهدِحتَىِذَلا ضعي َكييرُت ةديزملا ام ىف ةيطرشلا
 اوٌراص اذا ©ٌباَسلَسيَلَعَو غيلبتلا الا كلغ لبا َكيلعاَمْتاَف مهبيذعت لبق َكييْفوَتْنوَأ كاذف ىا

 يبنلا ىلع حتفلاب هفرطاَنِمَهصْقْنَت مهّضرا دصقن ضل قَدَنَأ ةكس لبا ىا ايمو مهينزاجُنف انيلا

 © يسيل عي سوهو ِهِمْلَحَل دار بّقعمال ءاشيامب هقلخ ىف ٌمُكَكي هَللاَو ملسو هيلع هللا ىلص
 هركمك ميزكس سيلو ”عيوَجرْمَمْلاليَف كب اوُركَ امك مهايبناب مسالا نم ملْبَقنِمَنَبولرَكَم دقو
 ل كسيح قم هب مهيناي هنأ هلك ٌركملاو ب اَذبو اهتازج اهل ُدِعيف يقتل بلئاَمَمَلعي ىلاعت هنال

2222 
 ىف ٌةدومحملا ٌةبقاعلا ىل ِراَّذلا ىقُعّنَِل راَقكلا و ءارق ىفو ٌسدجلا هب ُدارملا 0 ورع

 مهل نق الر َتَسَل كل اورَمكَنبلا لوُعَبَو هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ما ْمَُلَآ ةرخآلا رادلا

 .ىراصّتلاو دوهيلا ىِنِمْوُم نم نامل ْئِقْدِص ىلع مككيبو قسبَديِهَشملاب فك

 آم « ل الدراعرب ناوزا ترثكد ففي آس لوبا بج كوم لان تفو لا تيآددنمآ : م

 ىلحس لي نلا ل لسكس نلا كبروا ءايانبالاد لج كديتدكك يارب تان نا نس مت لن كك 5 لوس دبي ح

 كا ك- كس دوورب « ل دنب فاي تيبب ورك - لاا «كح الهزل وكر فك تزاجا كدطلا همك ى تن تناط ب كل وس

 < اتب اوك هريفو ماكحا نتةروا ايي داشم حس لبث لا جس تب اجوك زج لتدقلا دورك كس كس (رود) ىادو < باك

 هذ لاوكل جس قد هدددا اترك رضاك لى لبن ساد كب انك لسا جس ساي كس ىا( لسا باذكا ما جس انكر لا
 ل نلا مادا ليدز ام اك طرش نإ ل (اّمإ) بس ايكو دعو تانلا نس مج اك وبكت كب اذع لراعي لذا

 «كاذف ىاء< فوز اطرشباوجروا ساجآب اعد( ري نلا) لب ىت كرت كي سآ ( نت ) لس داعكدوكي سآت تنس
 م ساروا اني داب فرص قزم ذ كس بآل يديد تافودكي آ اى لكي حس يسد باذفوكن اب« حسو قارا تي

 لي دملدب وكن لامن كس ليك[ اي #رامب بج < باح اكن ادم ذ دامت دوا جس لبى دادس ذ لوكد والعكس ب بآ

 وج لم قولك ادثاروا ليث جر آلج تانك فارطاك- ىلا ني رعد ردك افقي متل تي د سكى ايك
 كس ءايبنا غييسا كف لوتما لكي تس نلاء<س الاو تل باحر لجو لئالاو كل_.انوكمكتبكس سا لوكس ترم اتباع

 كلا نير ناكن ادد لن كىتدشلا لير يبت مان نأ «ليئ كلاي راكم ختاسكس بآل اريج لو كل ايداكم ختام
 رازتءازج كا كس ك لااذبل اس ركايكو وكس انناج لي داي كس سنت ىلا هترثلا هك ل لاء لين شنب

 لورف اكروا ءانمج لدى ل احا اك اوك اكس اتال داك سوده ررط ل اوك ارك لحاء« جت لكك ىلا قير واه تساتكر

 هب تنل ارا مكجسدافك( اجب كرف ) ل تءارق ل يارواءجسر فاك وار مس رفاكروا اك جوم مولع بي رقنكل

 هي رتل

 هممع



 منج لالج خف كلامج اقع ١٠ هراب 0و دعَرلا ةَوْرُس
 هك دلل بآدكل ب تك رفاكيياكب امساك نرد اك قفى اكن لا« اك كمايشا رتب لش تمرغ راد( نتي < كل
 رهو روا حس لاك تس دابقفا كس هاوكرثلا ب تذادص ريم نايمرد#داهتروا ريدك يك سنا بأ ل لشكل وس

 دل ناتؤمحس لش قراضنودوبم (هوروا ) عس ملكك باتل اي كس

 -هطرشب او اكلّما) ركوب ملت ركل سرب ادت فو ذر شك ا كيفاش رواج ءارتبم كاد قوق

 ريصقت الف هورداع بوذكب ادج كاك اطر بو كذب فوطخمب لباس ارر شوك كنيفوتن : لوف
 ت رار اتغاري لوا فرط كف طع باوج كس ىلا ططرشف# مالع رسمي اش تلع كفو زحل ا كّيَلَع امناف < كنه
 - كل ناهي تسع كل اكس باو كس طرشي ف الب ايك ثور اشا سوم تس ركذاتغارب تسلغإي س٠
 ,سنجلا هب دارملا :للوِق

 رفاك رصف نين لول( ع لسا ستي رق لوك لاك خخ ااكدبكم ال فلا لش رفاكللا كس بادج اكل اولادي اوعي
 ؟جس. رصتقتم هكا # الدر غمل فاكلا رج ةقحسدارمر فاك يأ اقلطم دنس لاتارم

 #ارتا الف لمت نحل عرج ب_ اهلا فلا ل رفاكلا ساو
 00000 تت رع
 وفل

 :ك ىضشب لكروءايهنام م

 قويت ءات.ليبقبامقن ادئاخاني لاكن تتح ىنرشب بسس ؟ىيروا لوسر كدت - ب1 رقت خللا الْسو اَنلَسْرَ ُدَقَلَو

 وقاسم وق توم نش رفوو كا ليو تح حس لب ىترشب جرب قولى رون لولب لكن ىلادذا د تح تش رفد نت كيس
 وه تقاعس بي ذهتو(رالصاوج رصقم لس اخي كح نات ]ب اهق نما انوبج بير قع نادل اندم وفا س نا ك- <

 تايصوصت رشبروا سب روم بااوج اتم لارا ىتو قل وم دحتا سكس تايصوصن رش ليبدمابج ىرشب تش رفو و ركروا حاج

 توم كس تساوو ل تروص للا سوم كنس قويت كس ناشد داليبق تروا توم نادئاخ لوك هند اكن ان قة اريخإ

 ا تش رف لم لكش ىرشب تح قرشب كس نتي ء ايبا مانت رك او مولتم سس سا لاج كت ع اطاو ءائنقا لكن املس دن

 ديد 2 كاكدنب ب وصنم ىلا دئاخ حس ةيرذدوا < لوم ديد كت يما ساًجاوزا ستي اوروكن كح سكر واتى رن لوك

 -< اتم الطرب نيتك ماكس جس عبت ةيرذ ل ةعاس لوم

 ه(نتجيمزمووو»ب- سل



 ١ هراب 0و دَعَا ُةَرْوُس وسلا مسجل ججشف كلانَيَج

 :روضنم اعاكن دكر رو نقلت 1 نولوسرروا لويبت

 قوم وتشرف لش ولكى رسود لوك الع كسر شب لنج ول اهقير ليتماع كيا قلت يروا لوسراكن كرش افك
 ورعتم باو اكدساف لايخ سا ك نا ذ_ ميركن آرقء ةساجدم حا ى ترب لكنلا تس لاف نا ماع تس مجو كلت كسا

 تاو كس متأللا لن نك سراببتل للا اجي توك تروا تيقن كت لاسدو تدبن فس ميكس ايد لشي تايآ

 تبت ىف اء لب رك ورتب ىكنلا نانا هس داس كس تمار ات ين يتركب نومي ىلا قت قتل وسر لوب ةس و اديب تالايخ

 درب اك اوت ناك نبك اج هج انكسرك وري كات نانا شم سا نان مكسر جاني رول« لصيف الخاو لامن
 وات سس ادنيشوك ادترطساو وكون ا تس تاشباوخ لاضفن شدوا لايب ده قلوبنا 2 رف الشمس نكت حس نانا

 - لابدم فيكما زعس تر دقاكن ايات اءاجيد ملكك ورب كن اون انا رك با مقوم قتال ناكتت

 :حراوزادرعنر والف ب

 ءايكد ذم دوا بشري اكنلا تس ةنراو زاددعن كيفي ب آروا اوم بشروا لارا ىو وكول ى بق لخت القاف بك

 سف قة ومالاو لدي ديت دوا سلك اكطدئاز تس لاب كيال ايكا يدب سيلعب ليبي كح تيبس ءاوجاكل لا
 بح اوك ورب نياك يس قد تنس قيم حس لف ؟ء ادب ل كات يلج ىلانم كس تلاسرو تدب سس لمن

 ورعتم بس هوومب اق قت مت وكس تموبن كنس لبي نادوا لوو # د زك د جي فلق ةاعءايهنا نع لإ تس انج دالدا
 ك2 دالوابحاصرواك تسد ل ايدي

 :لل اي دن ايوصتساسروا لإ ويب وس نخل فال يات نا اس حر طح
 طفت رواد تررطحرلاو لس ناروا لب ا دئاي وس تاسروادا آلي ديب وس نت ىك فات ة يات نابلس تر ط>

 ةرداق ك- ك- تدب كي آيا ذهل تدحابقدنروااهق صن وكن لب تاوبن كنلا تاو ترثكر وا ليت ايدي دسك

 ؟ يس انسب يكب يعروا

 ا 11 الوا 11 اتفق يآ

 ماقهشي اه نق عرزط بيح2 لكى لا كسل نمت روا نايك داي صو لوا تاس انتفقفي بآ
 سااق8ة5لنات ملك 903503162 طاذرمب ءاق2ةئهناَعنك يقرر 855315 بنين رعب ل لا ةقالتتااناعتت

 مقاربا ة اوس حي دغ ترطح بس قلل ةئلةقاكتت مي اربا رعب كس نا ءاهتر جاطو ببيط بنقل اكن تن ثلا دبكد عب كح

 كالا 1



 ىسجاةز0]جسضفا لانج اكنامأ "١ هراي 17و دعَرلاٌةَرَوُس
 ترحل ام يكرم لن ىت تايح كي آل افغااك بسكال لاف ةاوسروا تس تس يطبق راسه ورك
 -لؤ د تايحدبقبه امج رعب كس لانا لتفقنف ب آما

 :تالاوستارئاومكس نيكرشمورافك
 دا ذك بآء لو عسر سك يش تالاوسادناعم نحاس كس ب كس تام خيبسا ناكر شتر افك شارب
 لي بات دالي يأ لي ماع تب لاوسدد لن نا :هح كل تالاوساس متى قكس بان نيش
 وأ اذه ريغ نآرقب ٍتسنإ” دوك ريلاطماكن لا ل لذ ةروسك ايدج ليك وج لان اك>ا قب اطمكس ل اوخ ىرام

 يكد عنا سدابع كل فتب دامب لب لج كحد ال آر قارمود ىن لكلاب اهب كس آر قودوجوم لا ناي «ُْلَدب

 قكدسن لكل قب سدام ح 3 كبس ملاك وكل وت نلا كركم تروا لدي ووددب لي آر قا بلر ايدج يك

 - ةكت دركل اطل كما رتروا مرتي كل الح تبن قكى د لو كب اذع لب نري جس

 :جس قب و آت ينبذاكم السا ءارعاودوجوم
 اتومسيلاطضراي راب تس فرط كن لاس قتر كك حس قت لوا ذود كس تدب كيس آت اب يب لي نذل دمتم غم

 وقير طفلك لوم تم انته كت يبا ارضنروا تيب دوبي تس نا ةساج ايدركف ذعوكل وت اناكن رك

 ىط, خش ىلا. اج ىد لص كىدتبابىداصتا كك 3 اجا ال لاس لام ىد بيغ كسا

 3 باتبا قتدوثذ_.لادترثلالكنلسا كر ماكان كورت لاء ااروا لو ىتر ماكان وج ني لبد مرا, درعتم لك

 مكرتشمقيا فلس لت ارسادوا لير عامك يس اوه مولخشريل رز كس تارابخا لم قت لاح« جس اين رفو دعو ىديك ا تاكتسلخ انجى

 يتم كى راضنودوبي وج لقت آم انقدو تس لج ايك لاش مانكس "قف ناقر ف”: نلآرق اين كياعسس لوشن

 وكما زع كيان كس كادوا جسرخإب دوا فققاو حس شناس ا كون دبس ص نااملسم اك ايند « لين ىدلاكت ل قر كتلالد

 -هسدايتكتورم كه فس ماكان

 كل ساركل وقم السنا مب قل اجاب داعكد هزجج اكمل الف كاك جس اك كب سلط تاز خس تربل طم ارسود

 هزمت جس اجاك رطل تر واس اح بج هورك ا يك ايد سئ ايا يوكل وسر ابى لكس نئالعا الكاك م هت ثلالكالاح
 1 كك

 ربك بازخئ ير جس لش قس ردصم ليا باكرا لإ كس ديبتخ تسد ننس لا« باقك ٍلَجَأ لكل
 ناد غادر جاد تو الق ل فجور لذا فس ىلا «جس دج كري كس لاقت ادا دق وداع كت رج

 اه لاهكرواكساج لاهكل اهكءاك سده دنز



 ١ هراب 05و دْعّرلاُةَرْرُس اهنا سنجة ضفا تكل انتج
 رول م وقرب ماكح الغلا كح لوم لا ذان ماك ايكروا ىقدايكر مرج ل الف لش نام لاقل جس اوما يي حرر ا

 ىك ساكو ميزي روهطتتقو لك موزجج الف لالف تر الفاكس اوم اسماك كيب دوا لي تس [بس انه ك.تاءذربج

 -+ 2 < تدير

 :بلطم كت اّياووكل م لآ رم احا

 طيوفك حرولسس لادارمء باتل صا نب نتن ظفللس باتكلا ٌمُأ «باتكلا ما هدنعو ٌتبِشيَو ءاشي ام هّللا اوحمي

 اتوب لكل ديتوريخت ل وكلي لس
 تس نب ايوكم كل مروا اتي دافع انب اوك كل حس فلاب تسكر وا لهاكت سد دفا لات نترك يت هي نخل تيبآ

 ناس لد تسد كى شري لحس انوفك اي كس ىلاهتدثلا هو بس انوم حت اوهكب وج دعب كس تاياووك ردا <جس انك لا
 : < قكمم شيكل ولع

 ايلوارم تايناووماكم اك>ا عس تا اووكل ع تآكل ا ذ هريو هد اقروا هج نب ريعس تررطح سس لبر يظر

 كح نوم وأ ل رذ لس نولوسر فنتك كل موقع دوا شام رج ىلاغت شاك < - ايكن اهب بلطم ير اكت يروا <

 ماكحا طم كس تالاع سوم ل دب كس لوم وقروا لإ كيم اكحا بس انه كس تارت لوف اء زدوا مالا
 ليصفتو روب كت ابناووكل مب لجنس ظوفكل لاي كس لسا لاعربج باتكل صاروا لإ تيس د نس كتاب ووك كلغ
 1 ىلا ملم كج اهكيروا لإن تس وم علك نبت سا قود لن سوم طورشسدحتاسكس اطئارش م اكح دج دواس لوم كك
 نلا بج كال امس اني تي اداب كلك ىفب او دنب وك جاجا ايكن ايي قلمك ارك ين تس دم ىداعيم قب اطم
 اتم لبا يبا.لكالاع ايكوم روم تر اكس اتحد يهدم دواس اجاجوم متن و لج ىلاج وم كدو داعبم لك

 :ريض سدد كت يبآه دوك

 كتي لن صج كلن يف رسود كيا كتم سا ت05 لاعبا تررطحذ هريفو عد كد نايف

 لكت اقول قب اطم كس تامر صت كثي دعو نارك كع نايب ب قت تيدا <س يدار يرق ةيهو قلعت

 لي رادقم كل وزب بس ناروا تبيصم اي تحار ىلاو فس آ يروا قر الاد كلسس لشرب كرت وار مت كض خيم دوا ني يذق

 رب رواه اناجايداوصك/و تك وتشرف تقوس شأاديب كرمي ني كد دك يي سس اديب كت اقولك م لذا نس ملاعق

 -جس اج اجاي درك رههس وتشرف اهفتءاكت الاهم او ذسآ[ يظر دنا كس لاس لا شر دق بش لاس

 صبح ليز هو لاادثا ركل ب وم تلك ر وا لت نخب تانلسو تاكر«قزرءرمب كقولك رفر كيد ص الخ
 تشاو طمس ل باكل ص تن ““ بانتكلا ما هدنعو" «بتكر لاب جانب اجوكل تروا جاني دافع ساب اجل

 ل يم



 مسج ن0 ج خف كل انَمَج كنان ١ هراي 0و دْغّرلا ةَرْوُس
 -انكوم سل دبودر لوك ش ساس لاي كسدفلا هو جس اتوج لكم ائادعب كس

 روا نإ تس اج عذب ق زردوارم كن لانا حس لادا ضنك انوه مولع سس كيش داحا كتبك جنس دي اك عر
 ثييداحا ىتسمب متو ليضرغج قبح اك لوايذ لير متوتر لصد س ل ىراخب ل اج تحك س ل
 -ليلركتلالدرب تايئاو

 تو كءاعداي لكى لدي ودر ل هريغو قذر رع وم قر يزقت انك سب لتر انوه تمي ودك

 قل ارش سمك وكت اقوا لب سا جس ل مكس نلا اي تاب هس لوقشر فوج جيف بانك ه ودرع تس لا جس انز

 قااطم ل عزرتت كت يآ ا سلس ىلالبكق لثزقناماج ايي سى كركوو ون سا لاب هن طرشوو بحب جس اتا

 كياريوا كس للحزن اركي [دالتت خ "باتكلا لع هدنع نمو” لير قرت آكستمب [ناياجس اتبداتدم تاو

 تاب هتك م اك اود لع ساب ضلك ىلا مفرود جس لاي كسلا لوم كرم بالا ماد «<س بيرق
 < كاي لكلاب حس قيم كروا تبا دودو كس ىا ليو تس وم ير ولاكن ىرخ آدعإ كس ءاعداي لانا طئارشتج لإ

 (فراعم «ريثك نبا)

 له ناك يتروا نيد فسأل فقل بآل ع تييآل ا « كلفت إم ُهُدِعن ىذلا ضعب كّنَيِرْناضإو
 كيس درك يب كح لوم لب رف اكروار فكروا كوم نر لكك م السا كي كك حس آس عوج هس ىلاعت شاك يامر فداشما

 تافو لكي آله ناك كيروا ةساجوم لب كرتذ كب آلي ناب كوب بكل مك عري ذي د لي رلكرلا بآرك

 رار عس فارطا كس ناوك ونيمز كرافكم ترك سدود رباب بآجس لاك انتا 32 ناني كح برو ءومدعإ كح
 ود ليك ياا ند يآ تسلا لإ جسدا لب نق  سوفاهطسراج اكل فارطا ب تن لو سر آد ظنك

 هس الاد تل باضدلج تبموو نالاو كل_ اذ لوم كس ساس سشمقإ < لاقشا مك ىكذام



 ١ هراي (1 رم ْيهاَرَيإةَرْوُس كك سمج 10ج شفاة انجج

 م 6 4 يي 2 5

 00 ةّروس

 .ٌةيآ نوسمخو ٌسمخ وا ٌعبرا وا ناتنث وا ئدحا (نيتيألا)

 ههه "ع هاغها لتس اور خلا نيدلا ىلا رترملا ركب مترا روس

 - لو لش

 ع

 كيل هللا كا ٠ نارقلا اذه كلذب هدارمب ملعا هللا زله ميَسحّرلا ننَخحرلاو ا مي

 رونلا ىلا نم ْلدبيو مَن رماب ذب ناسيالا وال رفكلا يللا َنَِساَنلاَجِخُيِل دمحساي
 هربخ أدتبم عفرلاو ةفص هدعب امو نايب فطعوا لدبرجلاب و وللا دومحملا يو بلثلا ٍرْيوعْل طل

 نوحي د تعن نيل طْيِلَ ِاَدعْنِمَ َنييْلْليوو اديبعو اقلخو اكلم َنضالافاَموِتوَتلاِف انامل

 2 ليبسلا ىل اهني مالسالا نيد وللا ِلْيسنَع سادلا نوصل عايلة نوراتخي

 ام مهمهفيل مهل يبيه ةغلب ل ابل لوسي وسر نمانلسرَأ امو قحلا نع © دين ِلَضْوَكْبَوأ ةجوعم

 اى 0 و اوفو اهي نمد وسينما لضم هب ىتا
 همعنب ٌةَلاومْرْيَدَو ناميالا ٌةروتلاَلا رفكلا ِتلْطاَّنِي ليئارسا ىنب َكموقَْحَنَأ هلاننقو مسعلا
 م ركذاو معدل هرَوُلس ةعاطلا ىلع ٍراَيصْلعلِكيأأ ريكذتلاَق دق
 َنوْيحَيَسيَو نيدولوملا ا َنوُمْوَسَي َنوعرف لأ نومك ذ !مكيلعوللاةمح

 نوعرف كلم باهذ ببس نوكي ليئارسأ ىنب ىف دلوي ادولوم نأ ةنهكلا ضعب لوقل 0
 يطع 0-00 ٌماعْنِإ ب باذعلاوا ءاجنالا ُمُكْلْذ فو
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 نايت ىتشناوكوارم قي! تس ىلا هر ءجسالاد متر ثيباهف لاير ذم دج سس مانكسدقلا لومناترلعرورش : م

 همم



 مها زج شف ل انَبَج 3 ٠ هراي (1 ةرمْيهاَري ةَْوُس
 كك اس وتم قرف وكل ولو بآرك اتهسايكل ذانيب بأ ذمتك لا ركيسا < باتكن اشلا مشن نآرق يبس

 شلات لئاقروا بلاغ شع لدب زيزعلا طارص ىسلا س رونلا ىلا رول نلت فرط ير كن اميا سمت بد

 ل )دعباءاكل ا« تسيب كغ بسد مناي ف طعايلدب حس (زييزعلا) جاك مللار ( سال) فرط تاركسشلا

 رك طبادو ومرت كل ا هل نيذلا روااكوبءارتتس هللا ل ت روصو فر هس( شلال روا ع تنص رذلا (خلا هل ىذلا

 و2 كس لورفاكروا «تسداهتفا لح سوم كولكروا قير وا كل «<س اكدثلا بس بج لب ني طدوا لوناسآ

 (نيذلا» ل تس كدشي لس رلباقمكس ترث اوك دز كون دوج جس( قداي ب و) تكألب حسو با ذع يدش

 قم نين تل اكن قلم تمار ساروا ل تكس هرعسس مالسا نيد تب تارك دذاو/ل وكولرواء ع تفصح نيرفاكلا

 وكيد هورل اة اهتك لب ىف ناب زى دق كس اوك ئرج فس مك لن رود تس نت( نفل ) زن لش قت جرد فس يكول
 ردا الاوررلغ ل كلل ظيس ادد« ثني تيار اج تن رواه درك ارك اح تن دثلا با امج النا تسا جس إياك
 قب م دق قيامك هك س ناددا اجر لعد زج وأ طال وم لس مترك سعت وماي دوا جسالاو تسل لم تعليل

 لع ريك دن سا ربشالب افددايوك وسمت ىلادتد لا صحاروا لاك5 فرط كرد نامي حس تسل ىرفك كل يارا
 طنلز ا ةياع كوم يجر اكتتقو ساروا لين لايتاشن كح كس ل او ف كرك ب وتمت روا ل او نس كرب رج ب لاق اع

 دوا امتنا, راني فيلكلادي رشوكم وو د تاهنعتس نوكرفم وقوم ديَجو ركدايوكن وتمت ثلا يدا نيس! مئاهك حس موق يس اذ

 فرط كسر دامب لن باذعاي تاجض لاول اهقاب د زوجي هرئذوك اروع ىر ابهرت برر ركن ول وولوصون # راب

 -ىكش اذ آى ذمايماعناا ذب تس

 هد هن
 7 هه

 تع / < 2 ردت ويبيع

 «هانل زنارواءارتبم باتك لن ءجرت كفو زكء ادتبم هانل زنا باتك كج هراشا ل يزن لا ,نآرقلا اذه قوق

 جس لائعسروانوم حق اوءادتبماك جس ضخ ةركبانكك غلحا«ربت كلا

 دجتاسك لئاعةداعاتس روقلا ىلا « زيزعلا طارص ىلا ءزيزعلا طارص ىلا «رونلا ىلا نم لدبيو : مو
 -هلدب

 < نابي بفطعاي < لدي حس نيزخلاءدثل اقفل ني ءنايبب فطعوا لدب رجلاب : قوق

 جل 8 نوم لاو لدب حس تفصاكم ئي_ حفص يزعلار واهس مكبرفلا اوس

 دس تسروانوم حلاو لدب حس سااكثلا ظفلا يلا ك ل زن سيو ىكذ + هصتخم تفص زيزعلا يلوح

 ءجتووتوز» ل



 ١ هراي ١( ةرَمْيهاَريإ ةَرْوَس 0 مما 0 جشف ل انَمَج

 :مقورتم ةرعاق

 توم عل او ناي فاطع اب لاب فوصومروا جد انتج لماع بسح بارع كت مفص وتوج مدقمرب فوصومركأ_قرعم تلف
 “ضرالا ىف امو تاولمسلا ىفام هل ىذلا ديمحلا زيزعلا هّللا طارص ىلا”ء<-حررط لات رايعلماء<

 ىفام هل ىذا روا لث مرقم ديمحلا روا زيزعلا < رث وم كياروا لت مدقمود سلبي نا لت تاافص نمت كدشلا ظفل

 هم خلا تاومسلا

 © كلر للا اظفل توصى رسود جس تاو نيب فطعاي دب س ذي زلال ذفل حس رابقنا  هدعاق فورى ا
 -لكومر تكل اخلا تاومسلا ىفام هل ىذلا رواءارتسللا ظغل لم للا

 تارطت تروا «جس روز الكس جو كف و: تفص كن بر فاكلل ملم لمج خلا نوبحتسي نيذلا ني «تعن : و
 -<جر كلا ديعب لالض ىف كنلوا دوا ومالك سجد كف ءادتبمل ابا

 دوا تق تس ليكس تيل هام فورم كلوب ف رظيب اكسر لواء تنقلت هللا مايا -همعنب هلو
 بني كس دارمتاناحاروا تاءاعناركل وب مايا لسا لين تس ومب لع لهن مايا لكتب تناناسحا

 ل ليكوارمل عروضرم قل نويحتسي كايدرك راش كس دكتس نرقبتسير يشك نويحتسي ,نرقبتسي : نوف

 - لإ دارم قش مذ الكلب

 دج دو هع سىس
 2و فل

 تدوس يس لكتمدوس قروي هدالع كس لوقت انج دارخت فازتخ اب ع تدوم ليوتدوج حس ظاف هس بيحان مئاربا ةروع

 نلا ل نام اضم ى كس تروس لاس عسل لاقروس رود رش آل تدوس دكه تس نوم مولتس تس ايي ذادنا كح

 كس هس مم اك نكت وكر كي آروا « كس عسدركراكل اس نس اءدكت للاسر كيف ب دج كس انكي ينتروا شئ فوك وكول

 - ج »لجل اه ةدب دبا لير يي كررطم

 رك اكرباوش لس لاروا ع نايياكديح زري ءجس رك ذاك ت ايصوصتوب كن اروا توبوا تلارسر لل عرورش كت روس لاا
 -<س مئاربا روع اناكتسدوستس تببسانم ىلا اروا جايك كرك هتقاك اقفت خنق مات ارب ترطت ل يل عا

 حس ل تاوطقمف ورنا ارلا .مهبر نذاب رونلا ىلا تاملظلا نم سانلا جرختل كيلا هانلزنا بتك ءرلا

 هيد ركل اكو ندقيو نامه ساكس اكن يتلاص فلسدقيرطا ادا ملمأ لمن ساكس كيا ايكرك ب راب قلختس نب
 لوكس هي دوك يتب نيم كنس لا | ناهس ققمد<دارمكل 1



 مسج نيل ال جف كلامج قليل ١ هراي ١( مهرب ةَرْوُس
 كح ات اجاهكل الاي < انال يرتساركسادشرك نب حس لوقتسار ىفاطيخ بسلظم فس ال سن ودلال حس لايت ا>

 ك لا فالخب وباب دج ل ايخ نر قاتلا يآ نيا هدداوقجس إب د كتب لش ويب انك تلاه هو لاي اد ى دخلن
 وقت لوك قت لاهي ددحذب نا هدداوخ ايك آل نمور كملصوايلاي تساراكادخ فس لقرك

 م لنك اد فرصتي ادب
 «تنيلظ« لي دارم نانا ماعم انت سان ءمهبر نذاب رونلا ىلا تملظلا نم سانلا جرسخمتل

 رلكوج حس قر كن اميادارم سد وفروا ع دارم تسلط لك ويلاه ادب رو كرو رفح تسل ناهي سك ةملظ

 كح ورفموكر ون لح اس قا ليا تروا نامياروا < ايككاب ل يوك كارل ظ لح ا ني ماسنقاو حاولا كاتس“ لكك شورفك

 رك ايلت درا رق لنك لفات برج كاوا ال لع شور ركل اف حس اك دان لب تبي آل اا« جايك يال جتا سك فييص

 اكل ضني و تييارب كل ساس حس ليل ببسلا ىلا تدبضى ذايدانسادب ع ماك اللا ان د تميادب لب تلقيح
 مانتركب ماطوبا بلو اب نابر يم يبس ب آ * تسببحا نسم ىدسهتال كنا' ع انك امنت فرش اكا كبس آس ماك
 رك اجوم تثرشير لاتايداح كب ظفلاكر مهب ر نذاب الا شر اكس تيآىاكح الدب ناميادوج هاب كس لا وخ رت

 روا لب هو ماوخ خل لوك هرامشا فرط كت نقيقت ا لصارو لبي لا ءتس ماك اكيآ انلاكن تس نوتماظ كك شو

 | تسرك س كي هدايذس ني درك ثق تسار هارون لوب لوسي

 :بلطم اكتل ورح تاركا

 تاميقت كم الساروا لد كاهن ناي كح كس نس نظري وك وكول ل ت دعت لك السار س يول بل طم كيا كلا

 ءليث تح اجانركل ديت لش لاا قل طمس تاشباوخو لارا ىفر ارك سي بلطمارسدد ل ةن كلغ ل عروأ
 ك ف امك كل كر سوباتكروا سك زان لانك كح كس تييارب كن لامك يار نلامحا ريايتد لبا فس ىلا مترا بج
 لب تب تساراكت يي ادي وكى لك احاجتتك لب نلاب ذى دق ك أوك وسرور كرف حررط لما لبيك كن ئامحا سا نيتي لوس كس
 - كح ايطار توك ا كس تيا دوجواب كس للا ناو قراوشد

 حس ويطير اج كك رشور فكم وق ىقب ا بآل اح كل ذان بانك ول جنتك فرط ىكم وق قياوك يآ سا نس مت رطل
 ملك اجابتي فرط رع وق كن ارك د لئالدو تارت الط ظيطت وص ف مت حررط ىا لن ال فرط كود كت اميل ا

 ليا رك اشور حس قشور كن امي ارك اكن حس ويلير انك ةورفك أوو
 حايك ايكركةاكود ىت نافرصل ابيب كلا ل: لايبوخى ذيوويب رك واربص «روكش رابص لكل تايأل كلذ ىف نا

 ل تفل مثلا لوسر «الاو لذ رك كش تيمي نول” لاو ل ركريص تسبب 'نايص”' لن سس وم لاتسا خص كس فلاب وفود لابي
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 ١ هراب ١( رميها ةَرْوُس مو مم ملجه شف ككلانَمَج

 لك ونمت ريم مترك يا رف فس هطلادوا ءاكدمدن مورس لاكي روا لوم "وو كلف ون كن # ركوب ضن سب يار

 -<ج تناوب اذعارم اك ورك رش

 ةمعنلا متدحج ٌمتْفكَنيَلَومْكدَدْيِزأل ةعاطلاو ديحوتلاب ىتمعن ٌمّتَرَكَش َنيَلمْكَيَم ملعا َنْذداَتْداَو
 ال نر هموقل قسوم لاق و©دْيِهَملَإَدَعَن] هيلع لد مكنبذعال ةيصعملاو رفكلاب
 ١ كيك مَنْن قلاب يرت اين ركل مهب عص ىف هومحم هّلْيوح داح سنقل نعلن

 مهتر معلب ِدَحْب َنِمَنِْدَلاَو حلاص موق ُةَدْوَمَتَو دوه ودلع ومو
 اهيلا ىل ماو مُهَِديَأ ممالا ىلا اوُرُف مهقدص ىلع ةحضاولا ججحلاب ِي يلا مهاجر اج

 + ةيَيمييَتوعتاَعِقِكَعَىلَنَو مكمعز ىلع هي متل ماي نَولاَقَو ظيغلا ةدش نم اهيلعاوضعيل
 هيلع ةرهاظلا لئالدلل هديحوت ىف كشال ىا راكنا ماهفتسا ٌكاَشوْللا ىفآ ْمهَيتْتْلاَق ةبيرلل مقوس

 هبرفغي مالسالا ناف ةدئاز نم ٌمُكونُد نومك فحل هتعاط ىلا ٌرمكَوُعَذَي ٍضألاَو ٍتْوِمَلا قلاخ رطاَف
 امناولاَم توما داق اظالل دنع 7 داعلا قوقح جارخال ةيضيحبتوا لبق ام

 ةجح © ايم نظل هيو يو دهتلا < ع ًَنوْدَصَ نأ نودي اَنَلِْمَرَتَب
 داَبِعنِمِفاَمي نمل 00 مدلقامك كرت 2 تل وراسل

 2و نوبوبرم ديبع انال هرماب كلل كدليل 158 يا

 م0 0 ٌلقَو كلذ نم انل عنامال ىاوذدا لَحَلكَتنلَلاَمَو هب اونثي
 0 نولووَتملا لوي هللا َلَعَو مكاذا
 ا ل هج عا“ ع ادب وعدم
 راك ورشا وتمنى ره ب رذ ك تعاطارواديح#ت مترك كا يدرك اك 1 خس بر تاابتبج »ا : يجرب

 لود با زعرورضوكم لبي لس وركى رشا ى وتنقل ( ىريم )هجر زل تيصخشو رف ةركاروا« اكل ودريزموكم كنس لع

 وضروا « ب تنت ياه با ذعار نيتي اب دكت لالو ديدشل ىباذع نا( يفنوزحبا#) ىنكنبذع هل

 < ذايب تق ولك يا ثلا ى أ يركى رك نع دششاب مانقكس نع ةسدردوا تلاد ك ابك تم قري اذ فقالت

 لكواعروا ىو وق ( شم ) كوكو لكي حسمت < ىويرقتم اهفتتسا لاي داب يكس اتم ل باق لب تعنص قي اروا

 ود كت رثك نا دادخت كنج لس 1 بر متو دعب كس نادج كن وكول نااروا كك عراص م قروأ كدوشروا دوب موآروا
 دجتاب خيا ذس نوما نا سراي اد راو ب تفادص يا لوسر كس نا كاي ك- نا انناج لل وكا وسكس ثلا ح

 مك لادم هك يترك موكرجج سدو مكب اك يوربكروا سايد ليد نم يس كس خس اس وو كب ضف ترش

 عياد د وسمفج

 ا

 م6
2 



 مهجر لال لج شف كلان مم ١ هراي ١( ةرَمْيهاَريإ ةَرْوَس
 ناولوسر كس نلا« لين لي كل او ك١ لص نط او سرس د تدل كلج ل هسداب كس لااايقي قم مروا ليج رك

 نا تسجو كف م ووجوم ل كلو حيادي ديح قل ع ىراكنا ماهفتتساوبج لي كش لش داب ك- ىل ات نت مايك ابكت نا نس

 ابدالب فرط كت عاطا قياوكم دو <سالاد ذس كادي اكل ونيمزروا لناس آ وو < لان( تانك ) كش كي ديح لك
 انك ليي ح مالسا تس مجو كم السامكجسعقاورصابي جس هدئازنم هس رف ادموك وم انك داهم ملتح

 كك كتعتتووررقم ليال يروا كك كس ذك جرا كا بعلا ق وقت (هيضسيعست نسه) ايل تاج يسد فاعم

 نوووبتم نلا لبس كوم تنس اي ثوم نلاسنا بيت دامب محايد بااهج ل لوول نلا كيا شموم نت حاير ف اطبع تاب ليك“
 ورك ع لد لك لوك تقارص قي ا اس رام فاعلا ليث سة سرك اداد تاب هدام لدنج كن تود كود عس لاق

 سس ل لودنب غيسادثلا ناي ابك فس تل اهيج لإن نانا جيت تس ءاهقرمت كه جس 63 بابك تس نا نس لورج تكس نا
 ريلسا شاوكرول مك هزم وم فاكس متل هشلا متل ئلاج قرام وا سترك يبا كس رك الع تدب ساب اهرب لج
 ب رك اس وروي دفنا مت كج .يوايكرآخجس اح انحكر سس ورججري قتلا فرصا ولاو نامي ارا « لي هس دنب ةتفإب تيب ماك

 سارورشما سود ليم مق ذيادج شاد لي اهكو يثار كرات ليا نس ىالبج < شئت الوكت ىلا كام نت
 لي ركل كي شلال عس للا ىبي كليك نولاو فس ركل كوت« ب لاسر ا ذي ىرامبت( شن ) كح لي كرب

 تلالدرب فلكس رايق ك- تيصاخ ىئي ال عفت اب نذأت لاي درك راشا كلت ملعا رين نذات لعا قوق

 -<س ناذا شن ذ اح ازباب سانمك لاقت راب ناشوت جاتك
 كبح مدعي طرشس ىباذع نا اذهل ديدشل ىباذع نا كت ءج فوز جس ءاز# كريب م كنب ذلعال :للوَق

 -<ساب دكت الد ديدشل ىباذع نا ب بادج ف عدوا ايكوم قار ثعا

 ني عقار فرط كرافك يريم ووو مههاوفا دوا مهيديل «بسىلا قمل اك جس هداشا لي للا «اهيللا ىف عوق
 اطعم ظيغلا نم لمانالا مكيلع اوضع ري رو تسابد لرنم ةييسا حس جو قصف دشدجتاب غيسا فس دافك

 دب ذيسا ذس لوكا تماكج يكن ايي ب بلطم, لانو فرط كل صر رضاك مه ىلا فس تارطق ضو جس

 جما فالظير لكل وب تت اب نقل اتي داك ب تعكس لولو

 لاق لسرلا هب ءاجام رافال اتزم مول سم تلسرا امسب لع با اكل اواي مكمعزب :قلْوَق

 هذ ركرياشلمب قب لوقب رك يري نوم لوس اراهتتول لست كه يسس يب لتحكم اج «جس لما تقي لك لاع تت
 -لب رات

 هعاوشجي مزم|>



 ١ هراب ١( 4م َمِيِهاَرَو ةَرْوُس ا مضت لال سخف زل نجع
 ادري( فو رظم) كشك تتاكى ركن اهرمت كس ديد بشر كس باد ابشن كيا هديحوت ىف كشإل : :ٌيَلوَق

 لاول 100 كت مالك جس هب بادج لاح ج فرظ وج ع لاو ب دنا لابي دوا ب فرظركن وم

 .ريدتف ع لع

 02ه رس د ب وج

 جيوش
 سا مكل هدعوب مكملعا ىا كل هدعوب 200111 ملعا «نذأت ءمكبر نذأت ذا

 ىلا سهو ىكا جس دنييلان تنتاكدفلا تق ارفكك جازم مولخم سس «ديدشل ىسبا ذدع نا ءايكداك آلي سس هدو ينس نس

 كل وطنا ةيساتم رك ىلقروتك 'ايايرف لن ثيب دع كيا ذ- قلن ب آس اكن ايديكد كب اذه نكي قرشا نس

 (ملسم حيحص) 35 “كة اج لي مسبب كف كر

 قود حس لاكتلاصقف لوكا كدشلا لين لاق اكس كى رك رك وا جس هدن فاك هدني دوخ لن را ذك كشك سيب بلطم

 ؟اكمس ذب ايكاك ال اجوماركشاب نابجاراسركا جس ذاين بس

 :ىدفث يدع ليا

 دهس اتاررفىلاهتاثلا« هات ل كد ثي دع كيا

 مكنم لجر بلق ىقتا ىلع اوناك م كنجوممكسناومكر خاو كلوا نا ول !ىدابع اي"

 ىلع اوناكم كنجومكسناوم كر خاوم كلوا نا ول !ىدابعاي ءائيش ىكلم ىف كلذ دازام
 مكر خاوم كلوا نأ ول !ىدابع اي ءائيش ىكلم ىف كلذ صقئاممكنم لجر بلق رجفا
 صقنام هتلأسم ناسنا لك تيطعاف ىنولاسف ءدحاو ديعص ىف اوماقمكنجومكسناو

 ."رحبلاىف لخدااذاطيخملا صقنيامك الانيش ىكلم نم كلذ

 (ربلا باتك ملسم حيحص)

 ىلع قدآ فيا سا نثر وا ناسا مانت كس ني ز ع هرروارخآو لوا داببتركا ! ورتب ةبيرهبا م

 هس اكو ليف اضا لن تا شد ابروا تولت ريم حس لاا قوم داكز يريدوا موي نس بس ب موج ني اوم حررط

 تس بس ل مج ساو رطل لوكس داليا سا نجروا نانا ماتروارخ آو لوا داهبتركا !ودنب سرج

 لواهداهترلا وري سري ١ كوم لبق او ىف لوك م ققانؤاي روا تمول ى ريم سس للا فوج رج افروا امر اناذب

 كح لاوس اوك لان ارج لشن لج لي ركل اوستسس جب دوا لي اجد خب لن ناديه كيأ بسس نو نان ادوارخأو
 حس كلر كوي لع رش لوس ىف كوب ىكىت قنا لع تا شد اب دوا فس اة هسس ريم حس للا قل لوركا طع قب طم

 1 طاطا ٠-2 تت لا زرقا تمار ةددالل



 منجز ن0 سشفاثنكل يع ا ٠١7 هراي(١ رميها ةَووُس
 .(ديمحلا ىنغلا ىلاعتو هناحبسف) تس لوم لت لي ة ددنم

 :لؤ كس نايب لام فلكس لاذ نيس مهها وفا ىف م هيديا ود رف
 - نو ركل تلاسر قراهم ك جس باوج تكي فرصةنارامجاهكروا ك هكر لشرنم تيس ا هتايذس سوبنا ©
 انلا لت كس آركد مافي جي دواومر شوماخر ابك كو راش! فرط وبنؤم يس حس سيلا قياذ سنا 9

 ورك عمدت رطل

 كتل ايبا ذ ركطرع فضول كل كرب هدم ةيسايرولاكس بت ازهتسا جانبا نس لوبا ل
 ومر لوم اه اهكرلةكرري هدم كس لوسر جت باي ا فس لوبا 69

 اوضع” جس آبي اقمسرسود تباب كن دازم حررط متل هكربب لوب م طيس تاب يسال بضفاير ول 6

 ايكدنيب وحرف آلا فس نييك عن تنس اكل ايلا فب اي قس جو كب ضو يغدو" ظيفلا نم لهانالامكسيلسع
 - لي لئاش قت ىلاكوشروا رمل لب ناس

 متوم كك جيت تمت اسكس ماني سن بيرم هيلا اننرعدت امم كش ىفل اناو هبرمتلسرا امب انرفك انا اولاق

 ايبا شم لو سدت ذي لن كري ناب تق عس فرط ادم جس دهس د تولد مقكزجج ردا لسا. لتللا

 -(ح ارينا ت األ 0( -< ايكوم تصخر ن انبمكا حس جو فى له

 اها بانني .سب ى نرد لكيل 97773
 ضرالا ثاريياو رصنلا كلذ مهكاله دعب 0 و به الكت نيرئاكلا ريل

 مهموق يلع للاب لسرل نا رسعختسا ارو باذعلاب ايف فاد ىدي نيب هماتس ىل اقَمَفاَخْن

 اهلخدي ممَثقَج هماسا ىا ِهيايوَنَم قحلل دئاعس كينغ هللا | ةعاط نع ربكشم جيك رسخ با 3
 هعدتبي عري مدلاو حيقلاب اطلتخم رانلا لغا فوج نس ليسي ءاموه ةِوْيِدَصِوََنم اهيف ىقْسُيو
 عاونا نم هل ةيضتقملا هبابسا ىل ٌتوملاهْيَأبَو هتهاركو هحبقل هدردزي فكي دايو هترارمل ةرم دعب ةرم
 ةفص لت لصتم ىوق قيلَؤّتاَذَع باذعلا كلذ دعب ِهيآَرَوَنِمو تَيمِجوُهامَو نإَكَم لكلت باذعلا

 م اهب عافتنالا مدع ىف ةقدصو ةلصك ةحل ةحلاصلا ٌمُهْلاَََأ هنم لدبيو أدتبم مهيب

 اير ريتا ري روح 0 بويه ديَدَس ا

 ----)» در ا ابطاخم اي 18 ركل كالهلا لطارق 5



 ١ هراب ١( 4) َمْيهاَرَيإةَرْوُس مور عفا 0 جحشفةلانَيَج
 ىل اوريو ديدش ©زيزعبوللالعَكِلْذاَمَو مكلدب هِْيِدِجَقْلَكتأَيوُويِفْدياَتَيَنِإ قلخب قلعتم
 عابتالا اًوْفَعُضلاَلاَنَص َعْيمَجويِل هعوقو ققحتل ىضاملاب هدعب اميفؤ هيف ريبعتلاو قئالخلا

 آش نيل اََعَنماَبَع 0 [ عبات عمج آًيَيمكلَكاَنِإ نيعوبتملا ًاوْكَمساَنِْوَِ
 تا

 ىدهلا ىلا مك انوعدن ْممُلكيَدَمل هللا ِهوَل نوعوبتمل تسلا ىلا ضيعبتلل ةيناثلاو نييبتلل ىلوالا نم

 .ًاجلم 6 صْيِحُت ةدئاز َنِصاَنلاَم ايْرَص ايريصم مامر نيل اوس

 وم لد لب بسجن دامت كي الا كس لي دركر دب كلم ايي ركن ابك سس لاولوسر تيبس فس لور اكروا : مي

 متدعإ ك- تكالب لكن ادوا كح رب دركت راغوكىت نورفاك وملالن نا متلك باقو فرط ن لا فس راكددورب كس نال ءةاج

 بازع روإ كرر ف اكو: هتك اسس ريغج كك لا ىلا تغارورؤاددم هي« كس ليداسب ري نيش ذ ىكئنلاوك

 قرب لب اقم تعاطا كدشلاروا كب لطودب تسلا ل لباقع موق قي فس لواوسر دوا اككك_ رد اكديكو لك
 هورو' ءاكياج ايلي لا اكييبي هو لابج كوم لظاووو لب لج < مث نع_ اسكس لا ءايكومدارمات نشد اك نت ىرضالاو سك

 تدم كاكا( نشب) خيي أروجج وكل ج كوت هزيمآ كن وضروا بيب رج كدلك ردنا سويف” كهيس لاهيا

 لكك ةرظن لآ[ ت ومس فرط, وكل ارو اكس رولا حجو كتم اركروا تحابق لك اك عي كس رك وحنا ذوحت

 دحإ كس بازطع لئاروا لاا هس موو ركع حس لوبا طا مادنقا فلكس لوم ىف قت توهج باايسا ك توم قي

 كقرصروا ىكررلص الشمدلاص لاما كس لوكولل او فس ركرفكد تاس كس بر خسروا اكو باذع تن الاو فو: متن يأ

 ىتنن آي لترك س كاد لاا < لاب مهلامعا روا( نم لربما ءارتبم اورفك نيذلا لش نوجد عش سس نا لام
 رج اكدلاص لامعا ةيبسا نم ) هس مندد اقرب فس كلج لاكمي دركرابخ اوم تاو ا( روا) وم لج اومن زيت ند كس

 رجاكتما نكي ب ىاراقك 5 اك (عراص) لش اند سنون ترج« رخل ادثبم (دامرك) رورجروا( وت ثرداقري ساي

 انكي د لائق ايك ١ بطاقم اج تكالب قار كود قم كس لوم شدداق تو كف اج ساي تطرشاك اهي ذاب

 ركأ < قلت قلخ «قحلاب ءايكاربي رصتقتم ب وكن م زروال وناسآ نس ىلا هترشلا ل. هيدعقاور عامل« قوي قم هنتسا

 كروي رواء لئل كش لوك ك_ كس .لاروا دركي قولك كيا اجب سداهتةروا سدرك موكب متل اعود
 نا < تجد كف سوم عرقا يب رذ لس ىف ءذيصودنت اردا لابي يجتتوا كوكرضاعوربوركسدثلا (رشكزور ) قول
 مايو ماي تك عبات ءاعبت كل رارعلاتهسداببق تك لبيب اطول( نت ١ لوعامبرم نالت ننكر دزكت فو

 باد نو رؤس كدب ضنا سووروا جكس نييبت نم ًايزوب ةرل حرس ماهكب حلق بازطلسدلا

 كساؤءان مكبس« ةينو تاو فرط كت ياويل مم( قث) ةسك ابر قرابة مت قايد تييادب لس شارك كح ليد

 هي ص ا ا 2 2
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 مهجة سخ فالكل انَمَج م ١ هراي ١( ءرَمْيِهاَرُيإ ةَرْرُس
 -< هدئاز نم < لمان اج لوك راع( با) ليرمارب كدا للود لي كرت ايت ركاليو

 جيد بادج اكل اوم يا كلت نريصتل ريك ندوعتل ةس مالعرشم نريصتل :قلوَق

 ءايهنا كوم يب بلطم اك # رك وو حس لن جس قدور نوب ب تلاع لا لكي كح كس دوك ب لاوس أوي

 قب سيئ ابيارعقاورما لكلا نس ةسآي قنيدركل كح لاش رعب شا 2+ ب ني دهس تما ىفإا لمي الافات القت

 ؟لإ ةدمري نثر د تس ىكءاذتبا

 كاجو: ري نبي دعس دام مؤثث« شب نك نريصت «نذ وعت يبل اء اكب اج يلج

 -عهراشا فرط كف اشف علي لا «مهكالهدعب : قوق
 مال مالا لل خخ فطع لتس يف وذح ف طعاكي قسي كا يدركهراشاركن ا, فوذح اهلخدي ءاهلخدي : ّقْلوَف
 تعال

 .اهيف :نلوَق
 ؟<هدئافايكاك اءددقم (اهيف) لاو

 دهس ار فرط كيل فوطخمج جس توم رورض انوه اكد اع ل لا قلع ربع اولي ف وطخم بت .يناوج

 .فلكتي ىا هعرجتي : لوف
 انراجا لمع قطا كس تلوبروا ىراوشرخ داردزالا ءهدردزي قوق

 برست ليال 4_2 توم لحا كوب لسموم لبن مث كس هداشا لش ا «توملل ةيضتقملا هبابسا :يلوَق

 ع لردك هس آش توضير سس آش تدوم كركر وا لوم دوج وم بابسا تس تبرك امره تلك

 < باد اكل اولي هنم لدبيو :نِلوَق
 -- لائتسردوج ب رآمزال ىذمالب لإ ىهلامعا) نايمددك .رثرواءارتبم اوت

 اندم لائق دنا دنم لدبم لدي رواه لدب حس ءادتبمو ولكي جس لا أجا لحفر ت0

 مئاق هليلو مئاص هراهن ءفصاع موي رواج يرولك زاهرانا فرط ميل كفصاع ,فصاع مري ىف : نوف

 -تليثع
 جدلا باطل ناهي كه نايب كس قفل لاو ذ# + اورعب يا نت نييبتلل ىلوالا نم :لْوَق

 .«هّللا باذع ضعب وه ىشلا ضعب انع نونغممتنا له” < ي ترابك زق سس مدقعرب قثاؤتم نات

 ه| نشل كي مزمز شلع



 ١ هراي(١ 4)َمْيِهاَرْيإ ةَرْوُس 3 جة جسغف كتكلانَمَج
 تل ذو مس :

 2و فل
 روا تنس دي منجي لد كس نكمل لا اجب حريك تو ظعو ك-.ءايبنا تارضض> خلا مهلسرل ١و رفك نيذلا لاق

 ترو اجآل م مرعو دامت قت متكايدرك ع رورشانبكي فس سوبنا للا ةس كر وغرب لاتاب ناتج كل وسر نيس تلو #شنم

 كس لوكؤلواركه بيب حف: فري تدبخ بن مالسلا مبني ينال يكب ب بط اك ا« لي دركر دب كك ليم

 بلطم لب ل ت5فرطىك تن يرد كس كك توكل شاب ني دعب كس فس آت ادب قود كت تس كاد لاش لبي مرتد نيد

 قيد تكن يد تقول عرارددا علك ن يد ىلع تس كرس كرت لثمن حررط كيا ودلك ليبي ح تدك سي

 الا انقاحأج اكل ماتا برب نلادعب كس ذس رك رورش تموج اكدوا« ب تلم ىرامب ىو ورك تؤم موق كنا ك- سات

 حس لاري نلااكهتخ سوم لال اش لمن تع ك ورش سن قكد يي حس تدين هو لكلام: لو كك لكس لاب[ تلم:

 - امايكدتاع مازلا اك تور

 لدابوكا يطفي ب آج كا« قا رفودس ى نتفق ى ف ىلاقتشلا قل اطمكس هدعو ىا خللا ضرالا مكننكسسنلو

 ملال لاو فذ. ركروبجري لك وكي آروا تس وبج لاو لش لك احتاف بآ ىتدعإ ك لولاسدنجج ناك ذي انلكت حس دلك اوخان
 رمكيلع بيرغتال 2 :+ 2 رلرب نماكم نق لظذ_ بآن يب تح رظتنس هربا راش بآرك اكترس ناش
 داير ففاعموكب سرك كم ويلا ْ

 ىلايرفان ىراقطوخم ّلاذو بس دختاسكس- بر غيبسا ذس سكول نك“ خلا دامركم هلامعامهبرب اورفك نيذلا لثم
 سس 1ركل مارك اهنا توقذ كتر ك اي دركر كنا تس فس كر ايقفا ذيب رطد و اك رنبو تع اطاروا كر ايتخا شور لكى سوا

 ناد ىت كيا فرصركماهتريذ كيم اكدكا راك ايدج كوب تبان قتميب#_روا لاصاح الايلا لسير اير اجرب لدن زن كل وكدا يبا«
 كح نادوا لايت قرب الن كانلاروا لمتدابع كنا كى تن ايكو رركومرشتشو رز لي كيأ كاك يدان اياوكل ا ذس تنك
 الكتمايق مول تح كس لوب تبان ىترمج كاكا راكم خ آب سكس بس اهتذانورخوكن ارب نحن ىبعس .انراكتافددوا ىلا

 بم نازيم كاد اك كنس د نقلا ل للا اي كس نا ىو رذ كيا كلا لي تخل اعروا لكس دركفاص لكأاباىتنن

 2 لاكي نوير

 :ولَس لب كل وخز ود
 اه اذكروا ةسور اسكس ثلا هوك كنا تنج وكن وتتنج كل سبا و, ن_ اواني ني 1#“

 ل نبك اكن هد اذ لوكا اكنما نايل نيك قراذو ه[ب وخركورور هودجئانج لي كى راذو هل هاكراب كدشلا قلمك

 هدنلاذ لوكا اك ا نكي لي رك رباظنمرولر جم اكريصد ورمي لن تس. ركربص كم تولج ل حسو كرب نا تنجب وك ويتنج
 اللا
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 - كوم ردتا دس مولتن اهي ستتم روص لوك لاب بلا عرزفد راج اي ني كرت هت دك سيبكتتقو لا اكو ين

 هيلع اوعمتجاو رانلا رانلا لهاو ةنجلا ةنجلا لها لخداو ٌرَهلَىَكناَتَل سيلبا َنطشلاْلَدَ ٌنطقاَلاَيَو

 نك َلَنكاَمومْكَتفدلَد ناكر يخ دنا كتدعَوَو مكقدصف ءازجلاو تعبلاب قلد قلدْعودَهللَنإ
 ىلع 2 نوتيلا نكل لإ ىتعباتم ىلع مكر هقا ةردقو ةوق نيس
 ككارشاب نورس امي تركك اه ريسكو ءايلا حتف قوضْمتاَبَو مكنيفمب ورسم ىتباجا
 ملؤم هديل تاَرَعمُهَل نيرفاكلا َنيِمِلُظلاَّنِإ ىلاعت لاق ايندلا ىف لبن هللا ص ىايا

 545 نئاياهف :ر دنس لاح ىا نيل اهقن مر دج يلضلا عوام نيد لحدا
 هنم لدبيو آلَتمََلا برَصَفك رظنت را لس مهنيب اميفو ةكئلملا نم هللا نم ًاهْفْمُِْحَت

 اهنصغ اَهعَرفَك ضرالا ىف َثياَتاَهْلَصَ ةلخنلا ىح ٍةيظَقَرَجْمَك هللا الا لاال ىل ٌةَبيِط همك

 بنق ىف ةتباث ناميالا ةملك كلذك هتداراب "هتريذإب نحل اهرمث اَهلكَأ ىطعت قوت ِواَمَتلا

 نيبي برضو تقو لك هباوثو هتكرب هلا كرب هكلاسو بما ىلا ةمسي تليندعو ىبوشتلا

 ٍةَئيِخ قومك رفكلا ةملك ىه ٍةَكْيخَةَمكْلممَو نونمؤيف نوظعتي نو كيرا سائل لل هلل
 رثكلا ةملك كلذك تاو رتدسم هر نيجي قد نم تلصوتسا تلجأ ةلظنحلا ىه
 اينُلاةوْيَحلا ف ديحودلا ةمدك وم قبلوا أمَنئِلاهللاَتبَكُي ةكرببالو عرف الو اهل تابنال
 ىفامك باوصلاب نوبيجيف مهيبنو مهنيدو مهبر نع ناكلملا مهلاسي املربقلا ىف ىا لاف
 ىف امك ىردنال نولوقي باوصلاب باوجلل نودتهي الف رافكلا .ةإلاللِأَت خلا كيدَح
 6 ةَقياَم هلا لَعْفيَو ثيدحلا 2

 رز 1 م ةحفتتسلا سس
 رواه لل اج يدرك فاو لبي ذوو زود« لش تلج تنجب لمار وا «اكيياجاي داك لصيف بج رو :

 من دعو لح كح ءازجروا ثحب هس للا كسي تقيت”ء اكس تسانلا هات كس لوه خلي - ناطيغ نود

 ولسا فس لي ع لألاو ذهب (وريفو تعبك اتا يلو د7 تس رؤس دوال جس بسد كل كح

 قياوكم لي دهب رؤس لم مكوك 3 قدم ذدوذ لوك م كريعروا (ايكدعرجاهن نوم ثوججت اكس ني )يكس يئاروب

 ماب ااذهلءاي دبكك يل ب تاباكريم نس م نكد تورو متن لشكل ترورطتساب تا دتدبلا اتركر وجب تعاطا

 -وركتممالءوكي آة ياللي هلت تمالك ب فيك ك ول ب تاو قرم



 1” هراي ١( ؛)َمْيِهاَرْبِ ٌةَرْوُس 2 عمي مإللجعسشف كلامج

 2 اينو ليي سلتا جت اسكس هرسكروا قف كس ءاي (يخرصسم) ىريم تتر وا لوم السك ردايرف قران ل
 قس ازم كاندرد ك كس سوم الن كرا ايارف فس ىلاقتدثلا لوب ماذلا كرب حس للا لي مت هكر اره يرش اكادخ كي نس

 اىقرسمب ليمن ليم نترك كيج ايك اد لبن لؤغاب اوك اك لامئا كيتا سال نامي كس لوكو نا( فالخب) <
 لي ةروشروا حس فرط كن وقشيفروادثلا كل كس ناا لي ا كح لئر شيب حس تاجا كبد ثيساهو لب نتج اك لوم

 زج ل بيط لكل شاركو م لست ع دايك «<هردقملاعحس تلج )نيدلاخ أوم داب كرايم لق سالس قلع

 وم تخرداكل جالس كما لاثم كل اء لربح الثم .ةبيط ةملكرواوكهللا الا هللا ال نت ؟ ىدلاشتس

 هون آرج لبن لوم بكين اسأل اش ساروا لن لوى ( ريكس ) لع نان ذ ليذتج كما هك عس ترو كرو دورا

 ناسآ ماكس اروا < اوم امج لب نلؤم بقلك ىن ملا لام كن اما "ملك ساب هس د لمي هاو كبرؤيل

 تناك والات اّيد كلا ىلاعتدقلا رمل شر حس ناي ناار باوثروا تكرب كل نجا ناؤسروا انتم دج فرط

 ةوروا تس كت خردكس لحرب بر فك اكول لاثم كديبخكروا ل آد ناميادوا سركل صا( قبس) تحت

 لانركجس ىت ايارفك كي شمات لوك كس ىادوا اكتب ئاعكا انج حس نا زر ول ارك جس تخرو اكل ظنخ

 ريحوت ماك ورك داينب كت با لقلي ىلاهتشلا ك- كس سولاو نامي تكي شدوا لي لبي كشر وا جس ماكتا ليك

 كح اى كح ناادوا ني دك نلادوا بكس نا تش رفوددلبج جركاطع تان لب كدت ربت ( تب ) كترخ اروا ايد <

 اييد اكل رثلا وك ورفاك وم اظروا «س نق نس دع كنت هيجي لس نيو ازجتسروو وزال لير لاس فسم

 يمك رك وضفا سب (ىردنال ءاهءاه) لن تكور, تاي سقاس ككب اج تسردوو تسجد كلج هس

 -ه كج اهدج ع دايفاوكشلاروا«عسدراو ل ثييد عكا هيبج نس اج

 بر  جيدم 9ث > ست جب هم.

 تفاضاروا اجياد وك اك ينتاك كم دعوابيلا كت“ «زجني نا هقح نم ادعو ىا «قحلادعو :َنِلوَق

 .قحلا دعولا ىلا < انكسامإيدرارقى تفصلا ىلا فوصرم

 حس شن اطلسء امو اك ملسا ب عطقن سكت وعد :مكتوعد نا الا مكه هراشا لش لا نكل : لوم
 ده

 «قلاطم كس لما وركروا كك فيت ريو سارق فود «رسكردا في ماي لن ىخرصم ني حتفلاب :ًلْوق
 اود رفرواءالاو ذس كى ردايرفثكس لاس حس لئدادضا«خرارصا( لااعفا) الاد ذس كى ردايرفء ركن لعاف ما خ رصم

 تاوتداوزوا نرواو

 رعب تنج لوررواج_مدقمدوجواكتنج + لاحت تنج «نيدلاخ ممهدولخ نيردقم شا ةردقم لاح قلوه



 يسير ن0 ج شف ضل اْنَمَج ا ١ هراي ١( رميها ةَرْوُس
 ىا تس هردقم لاصرت س ب بادج ب قرورض انو كيا لكالاح ع لئلا تاءذ اكل اح اوقروا لاح كا وج مولعم اكد ل

 مهدولخ نيردقم
 --- ناهتا ته تءاقيا ىتؤت لهسهداشا لش لا ىطعت : لوف

 .(لاعتفا) ثاشتجا ردم. ب ان ثنومدحاو لوم ىناايكا ثامكاوأ ا تدتجا قوق

 -ج د. نما

 جض3 و

 :ةرعو كرش ١

 يكب عقل عر ذوو نار فانروا لب تضج عمك ةيدارم حس لصق لاهي (ةيآلاررمالا ىضق امل ناطيشلا لاقر

 دككأ ل ورفك باردا وج بينت اجور لاوكن اهيا لما« الاو فس آاكازسرواءازج زور ل ياك يددعد اكثلا« كس

 :هرعو اكن اطيش

 د كوم للاى لازما زج لع ترخ + لإن لحس وكت بس خر زودروا تنج « ل تركن امير يرفكل هس يودع داكن اطيخ

 اسالك و قات ع لاس وكيك < رابةكاكهكس ناطيخ لكس سيلا ري سا مازلااراس زوو بحب لي عر ذود

 هروب دوا تابرج لك امك م سدود مقل ديكو كارو دعو كهذا« لالا ذرب كل حس للا امق انوع رولات

 بير ذوي دوا كس اهكوكمت عر اباضشوروا الد ل ايند ليك فس لن تدرج نوب اتركي دوف رو اءالك يدص ل دص

 قس هك ترغآ قلل وامك ايالد ليج نقل ب نس لك رك ذب حس بسروا ام اهي وكمت لي لعب لاج كس تاق

 ل تصرخ لكنا لا هولك عن فاص مح قرم ترن الف وت قوم ضوفلاب ركروا لون لح ولت بس, سيت

 يايا داتبكعس لطب لت ب كراسي ءاكن اسم ذاك الد تاينوري تس لدم ايوجرججرواومد ةس كلي تشر كاين ود ذن

 ات بع رفرول اكونت بسس راتاولماديل د ذ كس لونا

 اراه بكل مكه سو يسد باوج اكمازلا كس سوييغب# سلا لي مث# خلا ناطلس نمم كيلع ىل ناك اهو

 كح قتاتس وت دل يكب وسلس لا ذس ل قوم دو ذ دامت لابد لوك تاره تايالدك ب ةحارالف قدم رك كدب

 قريتنا اك ننس ام ثول خس ا. لاب ايالب فرط كك ومب, لباقم كس لاه كي نحاس ءاهبقل لاب توك فيا لي لبا قتم

 كس اةري مج راد مذ كب اخت طلغ لاا ذبل لت تتفاط لوك ذ# دكر وبججوكي آى اي هرم انقل صاح ىتوكت ارتحت سآ

 لكلد ايل ماكارذ حس روعشب لثذ_ متع ىئارابةروضف رت مانت لب باننا سال غلحا خب اج لاحم لنمو وخ اجب كس
 حس بضفوربق ساوكم نابل وق بكل يد وكري تشيب لنج هل# تي ك- طك اوكدواايكذادنا ره ذ# مترك فاو

 بس 72222026 2 سس



 ١7 هزاي ١( 4وَمْيهاَرْيإ ةَرْوس مو نها لآل ج خف كلامج
 وكس تاب لما كن دوا « لوم التم ليي ليي لكم وم ةعااولك تح حس باذع لاا مش دواوم التم متلي لسن سوم نكست
 فسدشلا سنت ىلاوانروا ىلا ىراهبنت نر ةكت كير اكظلاوكروا ىلإ كح مترك ومب كير ش اكدلا ليك داما

 ؟ انكي لوك ير شاك ا العجاب راتركى نورين كا لان تان كا كراس

 اييضرف درس ركب كس ررط كت خرو لاا لام كنز كج بلاط م كلما خلا الغم هللا برض فيك رترملا
 تاج فرط كن سآت فورم دوا نآرج لب تامل زورو بشددلاص لامعا كس ناؤم عررط ىلا «جس ايي د لب لين مصر
 ضب ضاعمرم ليج عنارعتخززاكروكت ببطء ا هّللا الا هلا الاب مالساتبيطرلك لإ بسد

 دوال لوم يوا ل ع نميز ليذج كلت تخرداك ( نئاررتا) لظزارمحس_.ةيبخ جوار فكدارم حس ظيبخ د

 هاكراب كدشلا د لإ تح لج ب نام اهون لون تيثيحب_# لكلاب كيت لامعا كس رفاك ثم لن لاج تكا لي هراشا تادذ
 -لؤ ةساي جاكت لوقو لب

 ٌمُهَمْوَم اولزنا اَولَحآَو شيرق رافك مه ارفق اهركش ىا وللا َتَمَناولَدَننِْلا لل رظنت َرَمل
 ىهرقملا هراَرعْلاَسْلِبو اهنولخ دي اَهّيوُْصي نايب طع مّتْهج كالهلا ُكاَوْيْلااَد مهايا مهلالضاب
 اًوعّتَمَت مهلك مالسالا نيد ل اهيمطَو ءايلا حتفب اًدِضيَل ءاكرش اًداَدئاْنياَو جو

 [ًيِاَوقِفْنيو ةولَصلااوميقي اونمأَنبؤْلا ىِداَبَِل لك ِراَتلاَل مكعج رم ٌمْكوعِصَم ناو اليلق مك ايندبئا
 مويوه عفنت ةقادص ىا ةلاخس َللخاَلوِوّيِف ءادذ ىا ٌعْيَبالمْوَي قاَيْنَأ ِلبَق َنْدةَياَكََواَرِسْمُهِنَفَرَم

 كلل مكوك قير ترمتلا نم هبرخأو ةاموامستلا نم لَرْئآ و ضوإْلاَو توما َقلَخ ىذا هللا ةمينلا
 نيد َرمَقلاو مقلة ركو هنا ةكلر سو هنذاب مر لمحلاو بوكر لاب رجلا قبيل نفسا
 هلئضف نتن هيف اوغتبتل 6921و هيف اونكسنل َلَيْلاَمْكْرَجسَو نارتفيال امهكلف ىف نييراج
 اوقيطتال اهْوَصَعال هماعنا ىنعمب هللا تمَِاَوْدعََّنإَو مكحلاصم بسح ىلع هوُمتلاساَم لك نومك
 .هبر ةمعنل رفكلاو ةيصعملاب هسفنل ملظلا ريثك ُقاَّمَكموُلَطَل رفاكلا َناَمْبلَإ اهدغ

 هدرا ايد لرب تس ىركاي وك يكس نا قتل نوت ىكدتلا خذ نوبنج ىلا ذ شئرظي نلا فس بآ ايك : مي

 او بسيب لب لسن جس نايب فطعيي لي م ارامل سيرحل تكالب كسك دارك دكم دقي ادا« لين شير قرافك
 قفل ءاي لي كري تس مالسا نيد دار كرشلاوك وكلك ره ير شلل نس لوبن دوا ناكني رةدبهودوا كس لو

 منت مآ وق حشأزاب اج قداببةءولاثا م ((نددنج) لن ايند قيا كب دبكه سنا بلآ «دختاس كرو

 ل لاه ايدوكت لا ذس منجي جوا« ليكى دنباي كانك ع ددبكل و سال ناميادج حس لودتب ناس ريم ( إن س)

. 

 م



 سجال جضفاكلاتج م ١6 هراي ١ رميها ةَروُس
 مكب إي نا ) قدوض قوم تضورفوي ثبت لش لترك اج آن دهوك لإ ل ليك ترض روط ديول دوار جال تس
 رول يك ديب وك ل زروا لوثاس آس لتر كس تاز ودثلا ءاكد اكتم ايت ندد وردوا( لصد لب دفد ووك تك كدب

 ناو راوص ناي رورل اي درك عباتوك ويشكر وا كريب لمي ل ك- قذر #داببةيب ذك لاي لاااياسمب ىفإي تس لولواب
 كل هسداهبلدت ايو ترروسروا كيس درك رايق اه داهضتايرد ذس كادوا ليث قل ركل حس تدزاجا ىكدشلا لمجوب دوا
 تلوث ارروا تس رك يبق سس ( يارب هرذ) لت لاود لاور لي لولزنم ىقي امك (ايداكذ لين ماكس داب تك ) ايدك

 ورك ئالح ( ى زور ) لضفدثرا لب سا مترك تركن دوا ورك صاح نول يب سا مترك ان ساحكر اكل لبن ماكس دابق
 وثوم اح انركر هثوكتاءاحنا كلا رك اطع قل اطم كس تحل ئراببت حس لي لا بط سس للا نس مزج جددا

 يا شن يسارك انوا فاصقا ان ىتاذب نانا رفاك اييقي ست نفاط كس دكر اكن اردنا هس ءاهبق تن ع رك يئراش

 دس الاد رك مشوكتاذب يدا خيي اكس كت نيصحصروا ىرلشان كن وتقن كبد

 دبا م يم همم هك 5 6

 -<س باوج اكل اوس كيا ف ضاري ءاهركش ىا قوق

 هس نات قلاع ايل لدي حسرفكوكت قف كدثلا نس لوكدل نادك نخر فك هللا ةمعسن اوملدسب لتسب أني
 ل لق لوكس فصإلاب نيلي ديتروا جس فصورفكروا
 : كى ركاز اجب كس ذكر ؤتلء ايد لادب حس قرش ناكر تنكس ب بل طم ب فو زج فام اج

 ردا ىلالثطا ضوخغكن دكر شمتسس نيب درا رق يرش طكالاح جس يدا رقوكل الضروا ل الضا ضف .«ادادنا هّلذ ا ولعج ومي

 در الط
 -ح ادرار غراي زيل سرور ضايق ركعس لاك رف كوادئااج رك لالضرولالاالضا كس. يب لص حاكب او :يناوج

 .خلا ةولصلا اوميقي اونمآ نيذلا ىدابعل لق قوق

 ,رلوقماكل قلك تع لماكب طا ةولص تم ات اا[ لح اس لائئسسردانوم عت او لوقماك خلا ةولصلا اوميقس لو
 -< قرورضانوب وقم تاكل ات كك لوقت لكالاع

 لق هي تدابكيزقنء ع لادري فدع ةولصلااوميقي كور ما باوجر واع فو زجل وقم اك لق يلج

 رزقت لوقئرما كج اهكذ تارط> ضنا ءاوقفنيو ةولصلا اوميقيل ءاوقفنأو اوميقأ اونمآ نيذلا ىدابعل

 هك فاطعءادتبا كارو ايكوم اوميقي < ايكاي دركف طوكم ال تيه كت لالد كْلُق خلا اوميقيل مهل ْلِق جي تدابع
 ل31 1 1111 او ا اا ل اطل



 ١ هراي(١ رميه ةَرْوُ هل سمج تز3كسخفاتنل امج
 ومد تسرد اج إيدي درارقل وقتا وميقي دحام

 نيرسم نوقف ىلا لو بوصتنسس ريو كذ»م عتاد لامس رمااوقفنأ لولود ةينالعو ارس :َلوَف

 ا نيئلعمو
 ده تسردانال ثعوماكل ثث ىرجت ازبار يندد دسا «نفسلا : َيِلْوَق

 ابأد ءبأدي بأد( ف).روتسءمرءتداع « لاو تكيس رشح اك ٌبئاد لاو غل رب روتسر كيأ «نيبئاد : : قوق

 هلك ث ماكى ترتر
00 5 

 خضور

 ىراخب يرض رك اجا دوماكتلالط ناي اور وار فكن اراد سرك يب « ارفك هّللا ةمعن اولدب نيذلا ىلا رترملا

 يسارك لععس لوئارلس لي ددب كنج دوا كس كر اكن كريد تسل اسر نس لونج لذ هلكرافك ارم تس لامك يس حررط لا ل

 مك سرب بلطمرؤاج ماع سد ايقطاكس موفي اكس اخ سس دابتفاكس لون ناش تمي اييدجج كا يدرك الب وكل وكل

 وقايكل وبق سا كرد كت قنا فذ توسءاجر كنب تضر كك كس لوك لوا نايا لل تر ل ىلا هتدفلاوك اقف روضح

 اور زود ل هواعكر كك رايقفار فكروا يدرك درسا فس لضرواءايكوم قة ةوورواايكاداركشك ىلا فس ىلا

 رباشمو ونرجو ارق اينو حس لاس ماعري رولكس لتس لاادارسركيب_ او لاعتسادرغمج رك ظفلاك ةمدعسن
 تيربو شرك نارا قلخأكن جى يتقن ىلاوورو ىونعمروا لي قكرم ارم سس خف انه قربان كس نانا قلعتاكن تجنن

 -قكل ولووروا« ليت قكومدارم لون يلوم لان لب لكك ويا شنروا لوب تكل اس رواء انا حس فرط ىىلاعت نقتل

 ىرادربتامرف كس ااتومرا زكر كشك وتمنى كى ا ان اييوكحسر فروا تلظكىدثلا ننال قي ياضاقت اك وتمت ك وفود

 يلا, رفانروا دبا كت اتامحا ك- لادوا حس تضف نارفك اهم كس كلب ماك وتمتنذ_ نكرشم ر افك كام ركر يقف
 -ةسوم كالب ىووروا ايد لاذ لم م اقم كس داير بو تكا البدكمدقاقيا ذس لونك يتناك ايكحس

 ا / يك د التو يكشف تمي آلا« لن كس ف ركع دن اذ طاع ذو ددنج حس زج ىلا اوعتمت ءاوعتمت لق

 بس مناك اداه راكماب اشار كولش دن اق زوردنج سوت ىكايندرواولر كل ئ اينو ذو ردن مكس

 ل تي رصد دروا سرك اكدب م اهنا كس ناروا تمن كن كرش ر افك« لودنب نار فان لمن تيب آد قياس « ىدابعل لق «ىدابعل لق

 تيار لي حس بس لب لضجس تيارب اك وقير طك مك م_اواوكن ارواج[ اكل ودنب نوما ذكر كو ار ادرهتارف يس

 ايكو ادت اسمك عروضتو عروثشر وايت اسكس ناكرا ليتر ب تلذو ةييسا تاك بلطم اه ة وص تسم اننا جس ىك ةرلص سم اهلا

 لب اج عكس اول ضر رف ىلا, كس ىلاهتدفلاروا ع اجايككل وس ناتزهت اسكس لودنم تدور اج ك ترطص« عاج

 ملطافم باوك قفل ىلا زينل كس قود اصل ضرفب# نكس لش يك ةلخ لالخ ظفا لالخ الو هيف عيبال



 مجمع
 ا

 تضياةةلالجسضفاثتلاج »5 7” هداب0 تضر كوز
 لع لوبد قود اصل اصلخنلايمرو لس لوصخوو قتلس لا لبي تءروص اا هرينو رافد « لاق. تينج نون تلح اكرر صح اك

 نكت تمخورفودي رغد لامج كك: اهيا ندداكت م ايقدحب كس لاء لاي ىف كلي لكي حس تدوم ل قايد ايلين بسب
 كا ماكس ىكقتد كايت غوق تمد لد

 0 آح تيآلا خلا ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هّللا
 لإ رايس دوا تنك ا ليتتا دلال يظرف حس ىد بيغزتو تاكد كت عع اطادؤا تدايعي اوكناسنا كساركى اب ددإي
 اك الغلاة لع رواد تيرطح لاي ثا ليأ ءلك اكاد قت اكر كتل سوتتن ناك اج دج اكسال لي ير اش طيح لوكس نأ
 سر هت فرط ىريتدوخ اهم ركشتج ؟سوركادا حط سكرات لي ب ٠”؛هك نس دمنا« ايك يكل لق
 كرت ثلا ار ايلركفا زاب فس نيج يدركوا ركشاريم نس قلب ادواد ا ””ياررف ف ىلاختدفلا "جس تن يارب نا

 (ريثك نبا) -“لومرص قس لس ركاواركشاك وتل

 امرح هلعجف اد يتلا بجاد ان انما كم َدْلَبْلا ذه ْلَعَجا ٌتَرَمْيِهرَبِإَلاَق ذأ ركذا و
 نع ّنجَبَو هع وسو ىندعب قتلو اح ىو دس اصب ودماء واس + ف كسا

 ٌقَحيَتْنَمُف اهل مهتدابعب "سال اريك َنْلَلَضأ ماالا ىا َّنُهْنِإَرْهماَصلا دعت َن

 ىلاعت هنا هملع لبق اذه ميج ٌروفَحَفَ ٌروُفعَكَنإَو قاصع َنَمَو ىنيد لها نم "نمهَّنإَف 00
 عمر قِذ ريغ لاق رجاه ها عم ليعنساو هو اهضعب ى ا قيِرُد نم ٌتْدَكَساَقَنّيَر كرشلا رفغي ال

 ابولب ٌةَدِيْفَأ ُلعِجاَ ةولَصلا ااومَسِقْسِلآَنَب بم نافوطلا لبق ناك ىذلا ٌمّرَحمْلاَكَيِيِب ْدْمِع ةكموه

 سائلاو موولاو سراف هيلا تنحل ساتلاةدققا لاقول سابع نبا لاق | نحتو ليمت قوت املا نم

 قنا َمْلحَت كَ دبَن هيلا ىئاطلا لقب لعف دقو ©َنْوُرْكَسيِمَمْلَعَل ِترَمتل نومه مهلك
 نم نوكي نا لمتحي آَمَشلا ىف الو ٍضْرأْلا فش ةددار نموذح او ٌنلَعْناَمَو رسنام
 مست هلو دلو ٌلْيِهْطْارَبِكلا مم لع يناطعا َنَبهَوَفْلاوْنِيّدَملا ميهاربا مالكرا ىلاعت هسالك
 ووولَضااَمْيِقَم َىِلَعجاَب 7012101 ةنس ةرشع اتنثو ةئام هلو هاو ةنس نوعستو

 واعد ُلّجيَقَتو اني ارافك مهنم نا هل ىلاعت هللا مالعال نمب ىتاو اهميقي نس ٌةَْتْزَد نع لعجا
 ىدلاو ئرقو هما تملسا ليقو هلل امهتوادع هل نيبتي نا لبق ٌَقىَدِلاَوِلَو َنرِفْعأاَنرَر روك ذملا

 2-522222و

 ةَباَسِجْل تبثي م وقيم وي يِِمٌوَمْلِلو ىدلَوَو ادرفم

 نمور للا قر كودو سرين ارك ل هد رك كذاكتتو لاروا 0 1

 جقووو» لل



 ١ هراي ١( 4)َمْيِهاَريإةَرْوُس وسايوس معو زل ج جشف كل الَمَج

 لابد ترواهساتاجاابب نواكن اسنا كدت نابودكءايدانيم زكر اروا ىلارف ل وقاعد كلا فشلا يغالي دوا انبالا»
 راكي تب رفونا)ةروا «بس ًلاج ىراعكا 1 ساعكى رب كادوا اناجايكراكغاكروناج كس ساند وا < اناج يكمل

 كس ناوكل وثاسنا تس تب فس لاتب نلا راكد دوري سرين !«ةكردود ليك قري تنب مترك تاب لااوكذ لوا قرميتدوا كش

 لع تالا سره قار يمد وك عراتا كريم ل ل اهمكسديحوت خس لش لي ءايدرك ارك تجو كفك دنب كنا
 ميئاربا ترفف> ) ل لاو ف ركممتر تياهروا لاو نسر كف احم ىت تب بآ فاك لامر فات كريم فس لسدوا «جس
 ضبا ف لع راكد دوري دامب اك ل رفد فاعم لرش ملت ثلا كس كدي تملك ااعدير ( ىك نول
 حس( رون نافوطدو مك لاي كسر كيس رعت سى داددايكو ب آيس كس هرج ابهدلاو كا عملي لب ساو ؤركدكدالوا
 مك ا )وك ولو كس كولي وق نيك مات ذارغوو كاتس ايكك س ىلا هي راكد دوري سرامت لا «<.ايداسب مخ كل يبي
 وقتك سانلا ةدئفا فناةلاع ميئاربا ترضحركا يار ف_اةنللةققلتيق لاا رع نبا تررضع> «#دركق انثمو لا( فرط

 رمت وو رك امام رفاطع ذود لك (راداديب ممتن ) ولج فروا ء تس جوج لب كول ماتوا موردوا راف فرط كا

 را اب لب عج مب تن جس انناج لوب تراك دورب دامت س٠ «قكى اكل وقد اعد كس رك تكف كا عندو ليك اذا

 يدواوم مالك اك اهتثلا كح لاتخا شن مالكو روكي ءعسهدئاذ نسم لو ديشوب لوك ناس آروا نان زري رثلاروا ليك

 لكل مما ايك ا طع ين لباسا لبي عباس سا فس سترك جس رك اكدثلا د مالك اك طتةكتلع ميتا ربا كه جس لامحا قب

 ليج لوم تذو سا شد ب ىك ( نتا )ايكاطع نتا ردا « قتل اس *هرمت ىك اكفتةةياع ميئاربا لج لوم تقو لا شدي
 كامن قر كد رو رب ريم اس الاو نحاكء اعد بر اريدك نال لوك ب لا ء راسا رت فتقع مت ربا

 د لاققدألا كح سجو لا ايار ف لاعتسا نسم اظفلروا« برك اق امغوج كرف ديب فولتير ا لشد الوا قريد واكر دباب

 سام ا ءايرف لوقوكء اعد روك راكد دوري سس رامت سا «ك لوب قر فاكتب لن نادك يد التوك افاةلاع ميئاربا

 دّثلاء اعدري ك- كس نيب دلاوروا هل فس باح نو لج ىتوك ونمومر كي دروا # دفان ب دلاو #ريجدوا كن نر اكد دوم

 ىدسلاو لش تءارق ل ياروا سل آس نامياددلاو كنارك ايكابكروا قتلي تف :«رب اف تهادع كن اح

 -ج#اساعدارفا ىدلو روا

 4 ليد جك 0 هادم 05 هاو ها هج 5-5
 د ل

 ؟ج تاكا يكلي سافر خم دلبملا لاهي رواجساومب لاعتسا هرككادلب ليو رقي روس اوس

 كح دلير يرو ع ءاعدو# لاهي دوا دا رفريقت شيا لابي قدا كلا رفد اعد ليبي تدلي ر يتقي رقي روس باح

 -<ج كوب نوماب ك1 لادعإ

 ها زشجي مزم اد



 سجل جسشفاثزتل نَمَج م ٠١ هراب ١( رميه ةَرْوُس
 .نما اذ اذ : لو

 ؟ح_ تلا يكب لس ركس نما اذ ريض انمآ كاي

 مكن ءالاد نم لو تكس نهآ ءالاو كي رمترهادت كار ييجءاكل عاف ماك دنس .غيصاكت دين نهآ كسب ثا

 رواة رود ذريشملب كك نا لعد لاو تيد نما تكل عا ما ننمآ 1ك عا«الاو ذيد نما

 ل للا بس انم فرط كرب تدين كن ماش دواس لب ييحالص لكن ييس د كما لي لااا ذا هس تس لبي لوقتتلا وذ
 دج ماك اكدثلا تقيقترداني د نلءاك

 انرثامكاوريغو لامك وتس تس( لااعنقا)ءالتخا بي « ىلقخيي :يلْوَق

 5 ردو دوكتج اهب عم ةاعتس كملت ايياقو نوف لب لاس بنجا لبي لارض امرك ب دعاورما( ن) ىنبنجا : قوق

 ريظت أ /غلعارر يفت انج ييردصم نا لش دبعن نا لاي داتب كسك فاضااك نعاظفل «مانصالا دبعن نأ ندع قوق

 ده شدا دج قرورض اندم قحمتكس لاي لقفل لش لأ كح

 يدلكوج + حليق هببس ىلا ىشلا انساب هي زاهف رطل تدان كل الشا « اريثك نالضا : لوف

 قر كف رطى ا تبن كل الضا علحا لو بساكف سم هارككس لوك لتمب
 دج تسرد نارفمرحملا كتيب دنع كج بات اكلاوسلارفاضاوب «نافوطلا لبق ناك ىذلا :قلْوَق

 -ئىاقت تيب لوكل ع عرذ ىذ ريغىداد

 افلاام رو ن افوط دابا كس نام اي ج تس رابققا ك- ناك انبكت مب جب لمساحاكب اج :يْساوتج
 كاكومووجوم قورنت ارد اهق تيبب لابد ليكي حس

 .ليمتو قاتشت ىا ءنحت :انوَق
 -لومتبغر كن امنارب تيك يفيحتنرفبر كنتي سانلا ةدنفا :اًووَض
 كح كس دالوا هس ىلاقتشلا بجبل فل الع مت ارب! ترض اوبك سا لل“ اس ماناكل يخل « قحسا ؛ليعمسا :قلوَق

 اوه: ناكل يخل بلع لو تكوكدفلا لن لاربع مروا نك تكرما عمسا «لباا ابي عممسسما «كس تا. رفات تا. رفر اعد
 ناكارولءايدوكر ليخسماناك افي درك اطعدتزرفروا ىف نيد اعد كفتة ميتاربا ترحل # هلا بج دوا! نس لادا

 ني لاا للرب
 جس يب بوصتريم كى فلعجا فطعاكى قيرذ نهو مكس هراشا لشىلا « لا «لعجا : لق

 ةتا ا داكالا هدفت اهميقي نم ؛ : قلوه

 (وس جيو وس سس



 ١ هراب ١( 4)َمْيهاَريإةَرْوُس 5-5 ماو 0 لجحغف كنك انَبَج

 76 د يع

 جيفتوِفَت

 نايباكتسمرن كت لابجبو كشروااكتيمناروا تيل وقحم كريح ون يقع ب تايآردشزك خلا ميها ربا لاقذاو
 يس ووصقتلانانب قير وكلما لبن نام كس صقل« 1 0 هيمو م دوم يم 2
 مسد رثلا لي رزتخ تايقر راه وادع حس لك كلة[ ميت ربا ترطح ميكس لكوكذ اراه الكل ما امك
 حس بس لبي يلي اهنا ةرعز لمي لءاعم ل ديح ات ؟اهتن يكل رو  ءريقعاكر مارج داب كورك رواد ذ ركع سال

 لب 1ريلقت لكل باك انج اناج يدم اناكفيفح نبي دوك كت اربا تلك ىاءافقداهج اكدثلا لمس تمرضحاابتج بيم اكودايذ

 اك فلات مقارب حس تحل ئا« لنا ج آراب حس كرشور فكس ركرظنري لو ريك كس دجئادبج ةييسادياش كنس
 -<ه ايكيا

 هرمي ان لكى كت ارماءاعد

 هايكو ب آس اى لايعرف سر انك ى كي ارباءاعد «نو ركشيمهلعل تارملا نم هقزراو

 ري قومك جردوا لإ ايهمدجت اسكس ىلاوارف تمن ابن ديمروا لج سرب اينو« لت خر ورادلجي لوك اهجج لن نان ذرس
 ملكت اءونصم كرب اند لب لمي ف رصدت, ىفآ وكل لاو ارف كن وليس توم عرامتجا فاضا اكدارفا سوحكال لج قت

 - لو لوم بايتس لاسأب لع

 دجتاس يبس دوا ايار فلير ش ىتوكك الواقي ادجتاس نيس ا لش ءاعد لاا « ىتيرذ نمو ةولصلام يقم ىنلعجا بر
 لامر فءاعد كت فخم ىحبك- كس ني دلاو خيبساروا ترفخم قياروا ءكءاعد كى دنباي كرارغ ىك كس كس دالدا يا

 انومثلاورعاكر ذ آب جر وا« و؟ءاعد كدبكي حس تف امئيدك <. انكتوم دوك لن آر قانوب فاك كر ذآ[ ئثمدلا ولالا

 -ىدرككءاعدؤت ايكو مولعم |

 ٌرَهَحَوُي اَمَس] ةكم لها نم نورفاكلا ةَنومِلَظلاَلَمَعَيَمَحلِفَع هياَنَِبَسَحَتالَو ىلاعت لاق

 هضمغي ملف هحتف ىا نالف رصب صخش لاقي ىرتام لوهل اراَصاِهَيِو صَخْنتُِوي باذعالب

 مقرن , مهقرط مهيلإ ريال ءامسلا نضلا مهسوَءَر ىعفار يعيق لاح نيعرسس َنْيِعِطَمَم
 هازكجي مرماد 0



2)026> 

 نملك فةتلاج ٠ ١ ٠ هراي ١( رميه روس
 رافكلا نتا دمحم اي نوخ ٍرْأَف مهعزفل لق و <

 ايندلا ىلا اندرت ناب ايري اير اورفك اًَملَظَنِدلاَلَو

 لبَقْنَم متفلح ٌمُتَمقأووََلو اخيوت مهل لاقيف لسا عي د
 نم رفكلاب ْمُهَسضَملْطَنِذْلا نكمل اهيف َرُثتكَسَو ةرخألا ىلا اهنع 53
 ملف نارقلا ىف لَتَقْمكَل انيب آَنيَرَصَو اورجزنت ملف ةبوقعلا نم 2

 جارح او ءديقتوا فق ودنا تبحث لسو يلع للا ىلص ىبل متلاب اكرتَمْدَمو اورهتعت

 00 ىنعملا ©لاَمَللةنِمْلورَتِل مظع ناو رم رمهراَمناَك ام ّنإَو هؤازجوا هملع ىا مهرَمٍلاَدْنِعَو

 تابثلاو رارقلا ىف اهب ةهبشملا مالسالا عئارش ليقو اهتقيقح ليق انه لابجلاب دارملاو مهسفناالا رضي
 مهرفك ركملاب دارملا ليقو مهركم ميظعت دارملاو ةففخس ناف لعفلا عفرو لوزتل مال حتفب ةءارق ىفو

 ئرقام ىلوالا ىلعو اد لابجلا رختو ضرالا قشدتو هنم نرطفتي تاومسلا داكت ةيناثلا ىلع هبساخييو
 ءامع ومن وعتاد ىش ث هزجعي ال بلاغ ٌرْبْرَعَماَّن رصنلاب هَل لس دعو فحل نيسكالَف ناك امو

 ىف امك ةيقت ءاضيب ضرا ىلع سانلا رش حيف ةميقلا مويوه تتلو دلاريع ضلال دموي رك ذا
 ىلع لاق ذئموي سانلا نب با ملسو هيلع هللا ىلص لكس ثييدح ملسم ىورو نيحيحصلا ثيدح

 موي نيرفاكلا َنْصرْجَملا رصبت دمحم اي ريو تلا حاولا روبقلا نم اوجرخ اوريو طارصلا
 غلبا نال ناطق مهصمق مُهليَرَس لالغالاوا دويقلا ةداَمصَْلاِف مهنيطايش عم نيدودس. نقم

 رشو ريخ نسم تبل يفت لكيلا اوزربب قلعتم +. ٌقِزَجيِل د 60! مههوحَو اولعت يقل رانلا لاعتشال

 نارقلا اذه كلذب تيدحل ايندلا مايا نم راهن ضصن ردق ىف قلخلا مي اع ياو ايا عَسَسَنإ
 َركَديَو دِحاَودلل هللا ىا وقام ججحلا نم هيف امب ًاوملحيو 70 مهغيلبتل لزنا ىا يات

 :لوقفلا ناسا يال سر نانا ىف ليسالا ىف مالا ماكماب

 نيبو ةقباسلا ع

 كس ككناد لا حس بازعوكن لا ؤقوو ءوحتب شل ثاغ ذكر ب وكادخ مكس لا لن تركي وجر فاكس كب : ميج

 صخش ب.ة:امايك «٠ 176 اهور ب كتي رعا تسود كى انام لرظنم نو سلسة عيد تلبس

 ات اوكل ورع تان ةرط كن لاس امورك لاح ردو لب ثدي كتي يدب كسا نتي نس ءنالفرصب

 ناردا ل لعد كي كنا( ق2 ك1! ل1) 2 لد: جاب ع شد تالت «(فرط ال لاند

 هي نا ند لم ءار تس ندد اوك وكول رفاكي آ يطفي تيس اروا ك- لوم ىلا حس لق سب و كف ون كنا بولت



 ١ هراب ١( رميها ةَرْوُس سا سجل جسخفكنكلاَنَمَج
 لاب سو تلج كت قو ذو بأ آل: زاكورورب سراميك لالر فاك مل اظروا هرم نداكت نم ايت ةوروا رو [ب اذع
 حس نااؤق ركع راتتا كن ولوسر سر متروا ليلك وق توقد قديح ون قربت مترك اج سد انول فرط اينو لامن قلك تروص
 انلث فرط تخت ايندآل كرام كه تك بكن كاهل ل ايند هدب تس لا نايك. كيا جابك وطالب
 ايكيا سا كس ركرفكس ضن مقاس ما ذس لونج ك دب كك هد لش سوبتسم (ىك نلا ل اند مدكالاح نس لاب

 تاهبةفس مروا« س1 اب وجي ؟اهتايكل ماعم سيك كب ازذع دختاسكس نا ذس ماكان اي ومر اك دارا

 ريتاس القي ىف كول يروا كد لصاح تربتذ# مترك سل نايب ليباشم ىكحررطحررط لم ارق كك( ذاهب

 كك نادل دولا يكودارااكغل_ اك ناباياكذ.اريق اكل لس بآذس سك نادك قير طل لي عد لجل اهب
 لسبب راب س نادك تش كما لون م قت ىتجرلا لاح كنادوا جازم كلا لاي كسا ايس معارك
 « ل راهي ةقيقحدارم حس لوزئاهي ردا لو جك اصقف ىتاناهدروا ست جول باق للاب كن الكل ين ب نثم «لئيلس
 عفر وكل وا قفل مالك-(لوزسقل) لاي تءارقق يارا ىدديبشتايت اسكس لوبي ل ارتقو تايثوكن لين ماك ا ىالسا

 زوار فكاكن ادارم سرك ايكابكروا بانك ايبوكذ# + مين كس نارصقمروا ج مفقك ناروا ج ديتاسكس

 ايكا ذي وج تس ىتو بس انمكس تءارق مير وا ء ع بس انمكتءارق ىلا (ةيآلا) نرطفتي تاوطسسلا داكست

 الغ رعو لش هلابك ترن تلوين ةيسا ىلاتتشلا كس ركن لايخبي لرب بآ خلا مهركم ناك امو ( ن“)ء<

 ا (روا) سالاو تل ءلدب حس لاو فرك ارفات ساروا قكرك زج اعزج لووك ا < بلا. ىلادقدثلا كسك
 فاص كياوك وكول ةنءاكومب ندداكت م ايق هوروا نانا وا ىف حاج ىد لدب حس نبذ ىرسود نان ز هدوجومك رك إي دك د

 ايلا يك اوس لب لم ثيي دع كيأ فس مسكت ياوردوا«جس لن ثيي دعا كن دجال اريج ءاكياج ايك ع يري ني ديفس رت
 تس لوربق ( كول بس )رواء طارص لإ يار فس ب ؟كس لوم لاك ول ند كس( شرا ىل ديت )كت اةتقفقتي لوس

 نوقوط اب لي لوي زيج وكل ورف اك لوصرجب ند لا بآ سا دوا كس لومبر ضاح وري ور كس بل ا دعاو ةسادخ ركلك

 كرنك غلساءاكرم اك ( لوكراجاي) كرنك ءابلاك الكسب لاح كح وبجد وه ذج مختاس كس ناي يشل

 لارعأ  ساوكض خيب شا 10م لوم لام كتب لوربج كب نا كآروا بس لوم هدايز تب ىلاو ذاكرتك

 اكول ى روب ىلا ترا < الاو تن باحد لج تب« ىلاهتدثلا بشاب جس قاخت ل وزب «ىزجيل «#دلدباكدبو لي

 كل كس وكول م انقل آر قبب سجو كش مب دح كن وما كيل ل لب ند فضن تسربت اكس لوفر كس ايند باح
 نلا بول اك اتروا اجايدرك ا اوكن ادهن رذ ك- لاك اج < ايك ا يكل زان ك- < غلب ك وكول ئن < مان عرالطا

 ء لي ركل سا تحسس لاا( تريصبو) لقتل باكاتروا حس دوبتم زيكا كياشلاك لن لب نو رج سيل ناج وكل تلد

 هه #اساس ماغدالث لاذءاي ل لسا (رك ذيل)



 (مضاج اة 5آج شف ةلاٌنَتَج ١ رسل ٠١٠ هراب ١( 4 َمْيهاَري ةَرْوُس

 يومك, اناج ور احكاك وحج اء انكر رك ناب لكك ص وخش ردصم« بن ان ثمة م حاد عرداشم( ف) صخشت : إو

 -اناجه
 فاضمب اجا «نيعطسهم انزود تاىزيت ناجم عاطها ( لاوفا) < كلذ ما عطهم ب نيعطصم : نوف
 .نيعطهم راصبالا باحصا«ب يت دابكر زفت لاغعس فوز

 وبفعسجو كت فاضا نو انق نيعنقسم لش لص (لاوفا)«ةس+ انا لئن ا عانقا «ىعنقم :مْإوَق
 بله عنق هدامءايك

 لو تمي عدا ف «ةدئفا «مهتدنفا : نوف
 وج لو تاوكء اضف ساءاو+« ىلا خس الجبر اندم ىلاخاكل لو تجي كت مارجكروا فو, ىلاخ فتي ماب ءارم : قوق

 هج لوم حقاو تفص وك د كاي د3 ل دوام تس نايمرد كس ني زروا ناعأ
 0 ١
 تح باو: اما اذ رخا ب بجن ؛

 -ل 1م ترورض كن !فوذك اس لاك كة دكا طلرعس لق مهل لاقي قوق

 فيكم كل نييبت جيت راجييدتت,ج لامودرواجسرمض سبي كرمالكت لال: لذاك ا «نيبت : مو
 ؟مهب انلعف

 مال حتفب ت ءارق ىفو «< 4-2 يكتمل لي لوزتل رواه ينان ناك سهراشا لي لا ءام نا : لوف
 هكا فقري رشات ركاكن لا كاد مير بلطم اكرم هليقثلا نع رفق نا ل تروصلا «لوزتل ىا ةريخالا عفرو ىلوالا

 -جس راف نايمروكيفانرواهفقكمالاك ل وزتل) « تاج لتس قيا كابي

 ,يووصقلا: ركن ايبوكذ ومدي دشروا ميركل رافكس (لوزتتل) ل تروص كفك ن أ” تءارق ىلا 5

 راك لا تم _ووصقتا: ركن اييو كف عك كس نأ حس (ل و زستل) تاس كس هك مالرو ايفان نلا نس تسءارق ليرد
 كس تءارق سود« بانك كي اراهقجو تروا ستى كجقل باق ووك روزكروا فيضان ليدلب قمه جل لادغ

 لوزتلم هركم ناكام :لوقاك اهترشلا ك- تءارق ل ييروا ع بسانم خلا نرطفتي تاوئسلا داكت لوك اتدثلا

 بس بسام“ لابجلا هنم

 ورك ثلا هس لونا اخ كاكا جس لوم تدخ لع صياني هدام ظيظدايسلايسليأ ناطق ءنارطق : وق
 كصدنك ب ناكل ا فس تاارطتح ضن اتم رادو دب وا جس زل ىرلج تبع كه دامي اجو مشاغل اج



 ١ هراي ١( 4م ِيِهاَرْبإ ةَرْوَس رسب عمو زل لج شف( اكهج

 -تايكل وكر انف ضتاروا

 دهس ضر خالق لش نايمروروا قلت وزرب ءىزجيل نك اورو قلعتم : قلع

 هدولز لتلك راغ كك لا اب د [من الري تاذ لاك ف صور لكوج لب غالب اذه «مهغيلبتل لزنا + َيِلوَق

 هس ايدركماقم ماقك تلع كر فد ذر شلل شكرت كاذب ب ثلا ةاجوم تسرد لسلج لام ددقعتدابع

 ا و م هس

 02 2اوإَضل
 ترب تس تش كرس كومو صبت وكلكل لا ىلا ري روطكس صالخ ء لن رولر ىرخ آن ا ك اتفاقيات مارب ةروس

 هس اهكايارؤ تل لوبا ع كانلوت كس تمايق لب ترروص كنس آن لب شوب قاب ارواح نيل كا ركل صا

 تنتتل_ هس مل افرول مولظعرب واف للا لوسر سس تيلي «نوملظلا لمعيامعالفاغ هللا نبسحت الو

 كس ناوكملاقتدفلا كر يبت يردوا لب بوم تركيب تس ةييسد لمت فرط كىلاتفلا كد الند كيس كم كب اذع
 دوا تضر قي! نس لاك يق كل لوكا كنا سر كلا دب «كيآ شري لا تبيصمروا باع لوك لحا لينك م مارت

 هس كرد لم تاق تلك

 سا لوم جس دود تسا سل كو وج نحس اسكس نا هراظف كانو جاك تسمايق « راصبالا هيف صخشت

 كه رظادروا كتلي د لإ كارب سي دكس نادك رط

 بارح لاكن ةس كابر كامكا مك يمت ريا يند قل «لاوز نمرمكلام لبق نمم تمسقا اون وكت مل وا
 ناايب تاعقادد تالاعكس لوم وقر نش زك ل كس ترب كن اء انوه هدن هرابودوكى كشروا تنجو عر زوو شدوا جس باتك

 تربك تس نا ركع لا سدس درر روف ترو لي قر رنكلس نارواوم جدري لت قبب لن لورعكس نت ةيسددك

 رك كك يكد مةدلكالاح «ومررايت ك- كس ماهضا سا قب مترج ءىتم كرام قو ركن رلى نجت حس ماجن كس نادداد ليش

 تشكل كس ذكراك نوكتسولذ كد اينادوأ كت تان ىزرو فالغاوك ىلا نينا وقف لوم قود م قدا
 فالف نت مكرم رك كك كت اس ررط لوو تس لاين ىت كيا كلا لهن كي هيد قدا لب لالا تسرب ذ

 - اكل وج بايم اكرورضل ماي كراع كس ةئ كيرا« آش ذاب تن ل ايابلاي
 دول لن انموكن نزيد نس وكول نا نتن جايك كرك اكس وربة شافلا فلمن تيك ا خلا مهركم اوركم دقو

 ماكان نلادثلا بس فئاوح لوريب طرب اظ دوا قنا ىلاتثلا دوا سكن بر بنر وبرج كك كس ف اتسوك وف ارسم

 ىكالاعتدفلا رك اج ثم حسك يا قاهر هلباقتم كس نلامك دبي شو ميل قريبا لن لكن لادج رك ا جس دداقري يس دانب
 رول اوم لع تروص ولما نكت نا بلطم يي ء سكوب روت اهب حرر كرايخو ورك يب راسن اسكس ل اكتستق

 مج 27 م يت تت



 مغ زج شفاة انَيَج ١ هراي ١( رميها ةَرْوُس

 يحس لولاهرول لوربج دنا كنا نايم لج لم ايوا نير جن كتب ةس لوبا كاك لوم تي كس هدا رةيفاناكنلا
 د لاالقنتساو معاك فاق بادارم سس ذابيب دواء لب اج لبس لييبا ذابي لاقيت نات

 تير قدك لب نمار مركس_ فرط قلي بآن تس هر لمي سار ج دكا « هدعو فلخم هللا نيسحتت الف

 تسورب زا ذبدثلا هس كف الغ ناهد ل كسك يلايماكروا ترضنو عر عوج حس لوسر نسا ل لاعتا كك

 كه مكروب رور ضال ا لين كس دعووج حل ورب نيس دوا هس مانا حس لونمشر رورو وجس

 بسك ذاكمل دبتكن اأو ني زهدوجوم لب تعآل اا (ةيآلا) تاوئسلاو ضرالا ريغ ضرالا لدبت موسي
 سس تاياور لطم قس لوقير طل وودروا ىس دابقعا كس تافصروا<س قكرم ى كس دابتقاك تاذمل د بتي

 قول اكيئاج يدرك ترب مترو قلم الق هدوجوم ل يضرم كوبري طارص لي قولت نو كس ىل د بت كءاعو شراك جس انوم مولحم
 هسرعوو تديبطم اظفارسدد كيد كاب ىلا ؤ لدب تقيل هدوجوم ىنااحأو نغذ نايمرو كس تمم كرينا لو
 ةسوماديب كاتم ايقركذ حس مدقق نانا هو مانقوت دخت كيان ءخثر كيا جي دانب دحتاس كس تررطف نين وق

 تاحبرضن كش دحروا تاراشا ىلا رقء رشح م اناكى ا كلبك اج كس ٌيئروضتس ىلاقتشلا كك هدئذ لسا تس

 ىكتنإب يدداء كل اج كرات لدع نازي ليم كوم اق تلادع ليث كوي نا ذىكارشحرك جس تع اش تاب ب تس

 محرر ىلا كيج ىو لاب ىلاعور كس لي #1 تالءاحميب لي لج كدت رصد هد قدام كس تبا

 ليه دئذ ترآ عررط لتس ليت اج كس هدئذ مت دجت اسكس ردد

 | نسبي مر ح



 ١4 هراب (1) ِرْجِحْا ةَرْوُس كل مموج شف لانج
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 حم موود ل مخاد و 2

 هيا َنْوُعْسِتَو عسي ةيُكَم رجحلا ٌةَرْوُس

 -لؤ لمآ 99 كج ةروس

 _ شي تايالا هذه كلي كلذب هدارمب ملعا هللا لام ٍميسِحّرلا نخيل وطار يسب

 © اميل ةفص ةدايزب ىطع لطابلا نم قحلل رهظم 9ص نكد نم ىنعمب ةفاض الاو نارقلا يْنكحْلا

 نيملسملا لاحو مهلاح اونياع اذا ةميقلا موي وره َنِنْؤَلا ىنمدي قوي نينختلاو ديدشملاب
 الف مهشهدت لاوهالا ناف ليلقتلل ليقو كلذ ىنمت مهنم رثكي هئاف ريثكتلل برو تَّنْيِإَسَم اَوُناَكَوَل
 مهايندب اوعّتمتيو اولحأَي دمحم اي رافكلا كرتا مُهْرَذ ةليلق نايحا ىفالا كلذ اونمتي ىتح نوقيفي

 رمالا لبق اذهو مهرما ةبقاع2َنوُماَحَي فوق ناميالا نع هريغورمعلا لوطب لما مهلغشي ممههلتو

 َنيّوَناَم اهكالهل دودحم هيولْعُت لجا ّباَتكاهلواَلا اهلها ديرا يرق ةدئاز َنصاَقدهأاَمَو لاتقلاب
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةكس رافك ىلا اَولاَفَو هنع نورخادي ©َنرخْاَتَسناَمواَهَلجأ مَآ ةدئاز
 َنِمَتنْكَناَبَمْاََْيَت اله اَمْول ةنونِجَمَلَكْيِإ معز ىف دارفلا ٌرولاويلعْلَنَىِدْلاك
 ىدحا فذح ديف ُنّركأَم ىلاعت لاق ىلاعت هللادنع نم نارقلا اذه ناو ىبن كنا كلوق ىف َنيِقِدَصل

 نيرخؤم 0َنَْطْنُم باذعلاب ةكئالملا لوزن نيح ىل ةَدَوَكاَمَم باذعلاب ّيحلبالإَهَقْيلَمْلا نيئاحلا
 ةدايزلاو فيرحتلاو ليدبتلا نم َنوُظِفََْلاَناَو نارقلا َرْكّؤلاَنَلَّزَت لصفوا نا مسال ديكات نكت
 اوكا لوسي ْنيْمِهميأَي ناك امو 9َنْيلقْلا ىرف خيشوفي السر كبك ِماَتْلَسَمذَعلَو صقنلاو
 لم ىا هلت كِل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةيلست اذهو كب كموق ءازهتسا نورس

 ىنلاب ِهيَنوصُوُماَل كس راغك ىبا 0َنْيمرجُمْلاِْوْلُكَل هلخدن كنلوا بولق ىف بيذكتنا انئاحدا

 مهئايبذا مهييذكتب مهبيذعت ن. مهيف هللا ةنس ىا 9َنيلولاةَس َيْلَخَدَفَو ملسو هبلع هللا ىلع



 مساج كلالج خف قلانبَج م ١4 هراب )١( رَجحلا ُةَرْوُس

 تدس َتركساَمتَولاَقَ نودعصي 0 نوحرحَي بابلا ىف ِهَيفاَولطَفوَمَتلا ءابلعمعفولَو مهلثم ءالؤهو

 .كلق انيلا ليخي نور قرون حك لب اراصبأ

 نم“ «تفاضادوا« لب لست آن آرق تايآ يء< انناجرتبس شوارع ويا تحل ءرشا "يجي ار ا تح بيسي نعيد ل رع رس - م
 ليريعإ ح فطعت اسكس تضم لد ايزي سالاو ذس كاتم لطب وكن ترج ( لن لت آ ) كن نتن آر قروا

 قيس درك تميس” شاك م رك نمت وف سيحاو وك اه لس نوف رس ر واوكل اح خيا بج ند كس تمايق كولر فاك

 وجات كروقكل ل اع تل بئاج كن امك يرو هاي ورتاب كادي بسو

 قت نوفل شم دموكن ا لايك نلوبب ( كتم ايف )كج يدق ورم ا ك- لس ليت (بر) كج ايكابكروا

 وثوتي وك ورفاكن اتقي تيس ا كل كس تتنو ليل بلي الاء لي رك نقلك ا هول كجم وت شرم وك ا تسجو

 هجرها ل تلففس هريغو نامياوكن ا ديمها كر ى ارد دوا لب ركع مروا ( يب ) نع اهك امك لغايند قياك

 كالبوك ولاو قمؤتنوك قول مروا« ادبي ت لاق مكي ردا ياج وم مولعم ب رقنكل ا ماها اكل متت.

 لين دارمي رق لبا حس ير قرواءودماز نام تر ررقم تتفواكت لك الب كس 1( شم ) هت شوفو رقم كل كس سار رك ا يكسب

 رافكجهدئاز نم: اند كي تسلا تر واهس اتلسحذب كح دور فقر تامل (ىقفاقز ال

 زاركاع داون دب شالب + ايكا يكل زان نآرق ( تن ) ركز دوخمتب رب سك تو ا كن تلح فل لكك
 روااال لن ويل تش رف للاي رام ةاعس ايس ع سس فرط كى اقتقلا نآر ةكريدوا سى اكلي سوك للا تيس

 نار ةوز 7/1 بطر فبجما تام بان نث) ب اقلام تالة
 لي ربت و مروا لضفريمتاي ريك ان كاع نا (نحن) < ايك ل انوكن آر اىن ذس مت ىلاج ىد لت لبسك

 لور ( ربارب قلك ) لي نوم وق هش زك ككي حس يآ فس متدوا لن لاو ذر كت ظافخ تس ناضقفو لاي زروا فير

 ومايا ئاش قارن ناب كس ةساذا لاذ ار تتكس ماقريت فس ل رواد يآ وسر سي كس نااركا اوم لسى ايباروا عج

 وضرب رثثاب كس ك_-اذ ( ءازهتتسا) ببي زلكل يي لولو لس لوكول نا نجم تب عرزرط ىادوا جس ىتإل تقفي ىغ يدا

 د اكليل رمق ىك( تلاسرإ) كك اقف م كولي( حسبو كى: ) ل ةيسد لاذ ل لولد 4 هكرافك
 [: آالج حى حي روتسو اكدثلا اكن يسدازسوكنلا تس دجو كب ذلك كن لا نك < اج آ الي سوت لكي دوت ب روا

 هذاورد لاهي روا ليد ىكلوخك» زاورد اكن انسآك كس نا متركا روا ل بج نا ( لب بيي ذلك ) قي دواء جس
 يب انت ايك ا يدركه داج ريوا س.رامج للي قلى درك ى رتب ظن ف ىرامب كل لتنأ قمري جس بج لب اين كد حس

 -ايكايد لاذ لم لايخ رام( نحت ب ناسآ )
 ه(نشجيمزمزز» سال



 ١4 هراي(8١) ٍرْجِجْلاُةَرْوُس م عج تملا لج شف ركل المج

 70 2 د هر 2

 ُنئاوفَبَشَت يس يت ديم
 .تايألا هذه :َيِلْوَق

 ؟بهدئافايكاكذ كح هذه ريفأكك لت اوي

 -جرروصق' ركن ايو تبق لو
 -ايكايكل عتساد سى هذه ريق اوي
 ير ولع تكس وم لسا سدت اف ل ونود تس تل ليي قت هذه وكك لت ءج_روصتنا: ركن ايبوكى رول كلت نوح

 اتوب ل صاح هد افاكى تكبر فرص ناتو لاعتس ا هذه لي ىككلت راقت رثروا

 .باتكلا نم تايآ ىا نم قت“ تفاضا : قوق

 روصقن لم زال نثىرعتباكظلح اج ل إق نر قيروا ل تس[ نيب يضأكن بم هير وط ماع مالعرسضخ لاوس

 جس اك رهظم ريضكن يف مالغرخ ل ىا مزال دكت ليم دارم ىت نت دعتن تس نت” ابي كت اتوم
 .ةفصلا ةدايزب فطع : قوق

 ؟ج-هدئافايكاكفاضا لا اوني

 هس با#جاكلاومليا باج
 كةسفن ىلع ىشلا فطع عازب وتاليا ادصم اك وفودروا اب رومي باّتكف طع اكن لارقاك سيب اوس

 -<ج اتبامدكت رداغم ف طع كالاعايكر مس ليت
 قلطملا ىلع ديقم فطع يازباجديقن تاك ناتغ#ن آر رواج للسجل ف ولحج بات يا
 اكلاون كاس ةفصلا ةدايزب فلطع_ مالعرسفمب لي ارا لوكا ازيا رمال ترياغم لي ناوودروا ع حس ليتل

 -تابدبا# 5

 < باد اكلاومليا ىي هنع نو رخاتي :نْلوَق
 ؟ لو لوووصت وحس بلط ل ابيب لكالاعجس تركت لالري بلطوج < لاعفتسا باب نورخاتسي كج او

 جي لمقتل اعفتس :(يسوج
 كلنا“ ىذ_نيكرشتوج ع بادت كرات اووركس ناشي نوظفاحل هل اناو ركذلا انلزن نحت انا :َّقْلُوَف

 نحن انا تاس ريكات كت اااكركذ لوزنذ ىلاقتدشلا ذبلت ايكراكئ اوهتاسك ديك اكركذ لون ركهك «نونجمل

 -انرفركتبكخ لا ركذلا انلزن



 مهجة جخف لانج اك ١4 هراي(0ه) ِرْجِحْل ُةَرْوُس

 وم لاوسير ل تروص ذيب درارقل فكن حن جس لص ياي ديك كان نحن # لصف وا ديكات ديكات : :نإوِق

 تاب اريل وجي لاوس اردد جس لابي هكا يعج نايسرد كح لضوا سادلكدن ع اتدم نايسرد كس لومساود لن

 هس ماطعرضم بلان مابك تاج وكل مون ايسرو كس لغو ما نلتفت قتل لاج رج تبا عسهدالع كس لاكن 2
 يكلي كلساس 3 يشل لامر

 نتا لاي وب لب قل لاعوج ساتوم لاو ب عرراضم اريحا دك يس باج اكل اوما اضااك ناك «ناك : قلو

 #بهس لوري لاحلا ىلا بيير ا يلح اهركاي درك راشاركن امر دقم ناك ف مالعرسختبج لالا ىلا بيع روج انوع لمدرب

 ده ءازهتسا قرم كريت ف جا زهتسالا ىا «هلخدن : 5

 دو

 خوش

 :م نات روس

 دهس ؤو ا نيلسرملا رجحلا بخصا بذك هرقل ٠٠ تيآلوج رجم اناكت دوما

 :فراعتر تتار م اقم

 كيد ني قاب لص نكس ليج اطل ودرج ومر برر ثدي درك ساق زمان وشم رج

 كاتاةفاقلف ترضخ [ ضيف ل ةسد ذكر لوم تسقداو للا هف_.اقروا جس انذب هب ماعدا هارب سس ساب كوت تس

 هتامزس يماثثتمادداقتايا رف كفء ذك دلي اق <ب ذم لا ذس بآرك سرك قاع ٌةسد«ةساب
 ارق ن ثيل ولي راتب ل

 مقر ندزاهب كك يراه كج اكواب لاه ةسع< ةسابك طا م رج قدسي
 فكش ”تنقو ىلا راكذو شك نلا لحلب ردا كس نلا رك ثا ةتوك وئاههب فس لوبماوج نين ووجوم لترا لوم شارت كروم

 دن قل لوم كذب لاي ثبىدم لكيلا له تاناكم نا« لوم كل هانئ دين ايدج ليث هزات
 نآر قي ىمركن آر توارعس نائب انكم كب اذ اكلي ليث ست ير« اناجرت عش دارس قت كما اولا

 -<س الاه اشو تظكتيياينروا لاكن آر قي تنك ني وتل

 خر فب كوك توم؟ لير كتتفو لاو رايي نيك شنو رافك « نيملسم اوناك ول ادرك نما دويامبر

 نون[ طسمرفاكر ول اكومتاب رز. 5 : 0 هد ىلا هم” ايءرحإ كس هل ل 0 م كلاسك

 رك“ امير” نيا مل يكس ل زرآرلا قو اا نس ع 1 را لورلاتروا ليي بنج وك



 ١ 4 هراي )١6( ٍرْجِحْل ةَرْوُس 6 ههه لج يضفا لان
 توم لافي لعكس رهاب جيس نوب لاعتسا قيل كس تلقح انو لاعتسا كل كريت

 ولك ؟لمناب ع كرشورفكرف اكيي رك قاس قودي بتل ك-لورفاكي (ةيآلا) وعتمتي واولك ايرمهرذ

 اكفكرشورفك طيس لا بي رقنكب ليد شداد بوخروا لوب ظوظكس لاقل قودي « كحد ذوججري تلاع ىقيا لب

 - اًياجوم مول ماجن
 هس تروم للي كاماس لس تررشكو لم كو دوا انيلانب لخشمروا ىلا رصقموكن ف اهلك اوم مولخم قير حس ىلا

 ازموءاذجروا باكو باح لاروا ترخ اكن خس تكسو هدي اك ند افك انه تسرك زناسسمر وصنم ل وطركو مراقي

 اناني ىتاب_وصنم كس رابو راك دنت آر وا س اترك تين لاء اسس تسرورضر قبل اك ئاعس دوا «تس اني انا ناز« لن امير

 - اترك بأم كي ركوم ىلا عتس تمرغ ةرلروا توصي

 ركل كالبار فوم لت ةسكك الب سجد ك ىلا رفان مت قت ق ل « نو رخاتسي اهو اهلجا ةها نه قبست اه
 تاج قفووررقنوو بحب نيج اج ىو تلبمك ولاو قنا كت نفو للا لن سوم كك رقم تنفو ليا مدلك كلا

 - 2سم لاهو ل آت لاهور انا جايدركك الب سئ اع

 :نآرتتظافتروا نآر
 لسا قبلك تميت يركن آر كس لكى ورك وكن يم ب تعآل اا « نوظفاحل هل اناو ركذلا انل زن نحن امنا
 ممدقم ف م كدت دم لاب ايهاك ضن ذلكم ياتو فير يع لاب ف نم سلا تتفاط لوكا ايدك راظوفك ب لك
 حررلط سكر روط ملك وكن يني سا نس ىلاقتدلا لوم ايلح ذيابل ا ذس بآل ابو لوكا ونكر زك نأ ةتظئافح ل
 هيد فول تاس كس هسزدوا قو دول تاب آنآ انج ء كتاف حررط لك ا شئ د ودرب دوا ءا صك سي

 ساروا ء قد ميكا ذ_هقفاتي ترضخ[ لب لت ضب دوجوم م لكنى ساي دام مكن آر قل قب ول
 كيوم تسرتو فير ب نا رقى ع نتا فس مالسا نإ دئاعس ءاكسسوب: سن ق رف قجاكش شي لقن كيا ىكلكبآ نا
 10 لاب هك كس ناو والعكس ى اكانروا لامك ىراج سيششركي قعر آروا ل

 :لعرظأ لورين نآر فتش ا
 هايم قيقت ا ىذا نوم ريغ خرازه ف صنم لي اكن لوف ارسم فرص دييقع اكن # د ظروفك آر

 أ راك كج فافش كيا ف اجي هدر كب صحتي لومباكت بج ناي كس فسار كراك س نادرو

 كح لوفلايروربخمو بختم ذب سي رك و عسا كو مادو ب دقي رط زيكا ترج نحن ىلا دعو اكن آر قت نضج

 -هساتبك ندم” كسير
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 مهنه نزل ج جغف رز نمج ل ١6 هراب (١ه) ٍرْجِحْلا ةَرْوُس
 باك ىلا كليا لشرب ايند ل تارولعم ىرايج ع اج“

 حس فير لك منرجع كت لوي دلص هدي ررط ىك نآرقدج ملل
 مركب

 -< اسكن يورو دوا كيا

 لكل حس دم 1 فقل ر# دعب وأ آرق حس نبقي قا يلا مل“

 "لب ةتكك مالك اك ادخ ا نال عي ل ةتعتت افلا سد:

 :عقاو كيا اكراب ردك ديشر نوما, ليل لس نآر قع ضان

 ىلا( بكن وما كيس ايك ناكر اب دوك نوماس نامل ريما دق او كيتا سسكس لصترنس يس نس يرق
 مت بسج ءايكآبترم كي كد وب كيأ لن حاب كيبأ قتيل اق اترك يارك دكان تابعو ثنكب ب لتس
 مت زق ةاجوم نارلسم مترك هك ناختسا نس نومام لاب ابك نس لا وج لباسا متايكءايك تنفي ر وركب نس نوم اق قع

 كس لي ركل وس اهيا تنبع تاس داب

 لير بروك نامل ىلاسن كيا نضرب ءانس زوج بنيد هس دادجااوءإبآ يامل ايد باوج دس للا

 ركاب كلما فس نوما. دعب كس ذم مثلي سيك ثم تاقيقدتب معروا رق يرن ب عروضو مكس السا تف لم دكان لاك

 لوب م السا لس متلو لاا ايكت ايدو هس ناومام ل ومب تو لابابكة سلا كت ةسآدشذكل اسوج بج ضو كابا

 ؟اومايكب بس اكينومم نارلسم برمجيات اي دكر اكل ا تسلك

 يأ لث ءايكمدارا كغ رن كب ما هدوجوم نس لبذل ايك بباذ حس لاهي بج تشك اسمك ايد باج هس للا
 ناتماروا شر آس ل ل اجو تخورف هس تبق جما «لوجاتركت دخورفركه لك يئاتلم لوبن يد[ يون شفر وا طاطخ

 ركذس كش هو شدوا يدركه فاضاو فعس فرط إياد تسبب فس لب لي نمت تنبات نتن نتا تارا يدوس

 روا 2 تبل دتاس ف اضاو فذ ذتض نيتتيس لبا حرر ار ءايلدي فكن اس تير ذب نس لو دوب ايل ل سيك

 ناار قف لم ماك يرمي 2 دي رفح حج تش يحتم تلزم دف ىذب نس لاو اسين ىلا دايك هس للاي كح قراضن
 الك كك تضورف لير ناري قدرك كس فزط وب ا لن نتجت تانك دمع تش نت كس لا ءايكدتتا سكس
 يي هرك باو هدم نس لاقل ار فيت كبح لأي لؤى قال عيد لايك سي كس نال جا

 يب( ل ها وش يي موو ها



 ١4 هراي(١ هز ِرْجِحْلا ةَرْوُس م مسج آل جحغف كلانَمَج

 لي حسو ىاءبس لوم كت ل اذح لك ا ذس ىدشلار وا جس طظوفكب انكي دك ايل قس ل تسدقاو لا
 - ايكوم نارلسم

 كبل المر وأ مولغاس ميكن آر قف سترك مس قت ىلا كر العدادخت ىذب كيا لي نام ذرب كل ون تس التب تاققاد
 لكتظافتدو كت رابعرواطئافلاك- سا ذس سوط اح« كطفلترواادا زر طة لون راقء كابخلا مر ذس لوتاك ع كت ظاذت

 نآرقافحوار خت ىك وحال نورازنب سي سرك ق كلاب قالت ستأتععاس ٌلوكر واد لوك جز ارك حس توك لونك
 ماا كنايز ىذت | ياوو < راوشدانرلواي لاسر اكذج نود لش نابذذ رداء قيا تش باكل اس لود آوبب كرت دوج ومسك

 تساي داسرفرف رطل كباتك

 ير م
 نازيتلاو ةلينستلاو دنسالاو ناطرسلاو ءازوجلاوروشل لاو لمحلا رشع ىننا اجِفرب املا اناَعَجَْم

 لمحلا هلو خيرملا ةرايسلا ةعبسلا بكاوكلا لزانم ىهو توحلاوولدلاو نجا ىوقاو حلا

 اهلو رشتشلاو ناطرسسلا هلو رمقلاو ةلبتسسلاو ءازوجلا هلودراطعو نازي ريملاؤ روشلا اهلؤ ةرهزلاو برقعل

 ىباقلاو يدك هلو ل ا

 نيم نكل لأ موجرم كوْيِجَتنطْيَسك ْنِع بهشداب اهل

 َنِياَوراَهِفائيِقْلاو اهنطب اهتْذَدَم ضْولاَو هلبخيوا هبقتيوا هقزحي مونرو

 ٌلتِإماَميف مكلانلَعَجَو ردقم مولعم ©ٍنوُروَقِءئَنلصنماَهفَستببأَو اهلهاب كرحنتت الئل تباوث الابج

 مهقزري امناف ماعن الاو باودلاو ديبعلا نم "نقلل مكل انلعجو بوبحلاو رامشلا نم ءايلاب

 5276 ىلع هموم امو هنئازخ حيتافم نأ ةماعلا ىق ةدئاز نق ام نو هللا

 ارظم وام باحسلا ِآَمَتلاَنصاَتِْلاَف ءاس ىلتميف باحسلا حقلت قالي انعم
 «نونرول نحو تيِْبَو فك نحو مكيدياب ههئازخ تسيل ىا © َنينْرطْل أَو هو ايق

22--- 
 ا هروب ونا هداخ ع 0 قلخلا عيمج ثرن نوقابلا

 طخ دس ى طي فرو كام دباب ل ردد نياق

 َهاظِفَحَو
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 مسج لك سضف لامع ا ١ 4 هراي 1 هز ِرَجِحْلا ةَرْوُس
 رواءازوج كل كدراطعروا ليث نازيمروار وك كس هرب ذروا ل برقعروا صل ك ئنرم لؤن لل زنموراب اك ودايس
 تك ع دون امس آ فس مروا لو تدوحروا سوق ل كس ىرتشمروا«جسدسا كس سرواس ناطرس كل كسر قروا نئ لبنس

 تس قرد لولي الا ءايكط وفك دودرم ناطيخر جريل ر ذك لوراتس دس متوكل وفامسآروا ا اهس تس لوران ك كس نالاو

 مروا حس ايي دانب ل اوتدبإي املا ؤدنيجإي سنا ذالجوك 1( ج٠ بس اتوم هداتس نود كيا لع بق انس لا قلك اهب ننس

 تاك (يلارطضا )ركل وكل ونش اب نيسان زدات يسكت يشل ابيب ل اوك نفس مت لن ادد ياليجج وكن يي فس

 (شياعمر كادي ناءاسكس شاعم كابس مترا« للا كوناماررنك اززجرب لش لا ةسمكروا سك

 يسد لاى زور( لع تقيقح) مترك ب انب ىتكل زج ود كس اهوا« لان خس دوا لك نااس دودو سدت سكس إي
 اي سرا فس فكس نا لإن بزب كال سوا ءس ايدى وردشلا( تقولك ا لن قي دضروا سي دج دوا مالفد هدا

 رانا ذادئاوررقم باطما تحضن وكرر ب مروا( لين ساي دامب تترك لاوفا زف نا ننس هدئاذ نم لإ

 تس اهرب تسلا لداب سدجو كى لذ قي درج ( حيل اياك ول إب دج لو ةس الج وك قاوم ىلاد ةييس درجات مت لإ
 فاذا نتن كح ليل او فس رك رمش ذاك لا تروا« لإن تسالي لبث لاي وددوا ل ةساسرب لاي عس لولد اب م « لإ
 إف كساد تيس لاب« لي ثراو ىت مت( رخآلاب) دوا ل تس ءامدوا لاث تس الج ىن مك يشالب دوا لإ لكل م تدق دابب#

 هد لّتاج 1 ولكوج عسل مآدالدا تم ل + متي راه ور ل داهتتردا هس لدم ثداو كس قولكم انقل

 مام بداكيأ ماققب راكب آ يقيد دا داو ذة يرعب كتم( نثي) لب لشمس راه تناك لبد اءجس لع لتس دا#

 -<سرتاب لشهس اب قولي (روا) تمكتاب لب تعض ا :يقياكمس درك حول فاما

 تكن ا ا و ا جورب“ ورك نع

 عسل جس لايخ اكن يب سف لطننروا لين تس ومر ج اظروادنلب كورك ل لا جنس اهكا بك يره وكل وراسل ناس آل اجب « لإ
 هس دارمي لم تليف هس انب م ناك لزم ةراباك داس

 -<-نايياكهدايساثب «خبرملا : موق

 ونود نا زرم كج بلطم اكو: لزنمىك ترمس برقكروا لت« برقعلاو لمحلا هلو خيرمللا :قلْوِق

 مكس ب بلطم اكللا لو كس لش رب هراي كس نردد ويدج لب تدكروار يسن بتكر وا < اتم لضاو لي نولزنم

 لونودا ةبلجس لاح قيم ى جاك ورايس ميد جس اتم فاو لين نلا لم يان جس اندم تاو لب تما ذاحم لكاشلا لأ

 به سئاضت لولي لوبرظأ

 ه[وش جيمز » سل



 ١4 هراب(١هر ٍرْجِحَل ةَرْوُس 0 مضي 10ج سضفازملانَمَج

 جس لوعفم نحيل يخف كح هراغا لن للا «ع وجه :َقلوَق

 له لحس ظفح لولا زتسال لسا عفن اسالي درك راشا هس كس نكل ريتك الا «نكل : نوف
50 

 تفل يأ يدلي لارا ءجسدوصتقن اني و براوجج اك ارنا كيا كسل حس هفطصخ ريف قرتسا ؛ةفطخ :ةلوق

 ؟ع بلطمايكاك عمسلا قرتسا ذيل« لئن اكل اتاك اا ذيله ماقد تاس حماس جس

 - لاك رتكا ىلوكب ااذباجس كس هيي وطب يدواازيإ كي اج نت“ ارس سالتخالا قم قرتسا :نلج
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 كلو ع

 15 هراي(02) جلا ُةَرْوَس
 عض 00ج شف ممم



 ١6 هراي (١ه) رجلا ٌةَرْوُس را مهجة لآلج شف كلاي

 نو تسرد تما ذبل مزالدرجب تكل اهفاكايدركهراشا كك هقحل ريض هعبتا ,هقحل قوق .

 مل وخرج ساوتدب حس سداد كب ابشن اطبخ اناني الو اي ءان دك اوحدب ل قتل لا ع ت لبخ ي هلبخي قلو

 اكبر واهس اجار ل لكك وكول: حاحاجوم توجب لك

 فل اكمتسل نم ليكم مرش راذباعس شياعم فطع اكرمتسل نم ل ج_هراشا لم لا ءمكلانلعجو : قوق

 -ج لات سروراج د اعار يغب فطعرب رورجير يروا ير ورجئر يمك كل

 جنب 2 اقم سد بي

 تحج شوا ضن

 كح لولؤشم راب كااح الطصا ظفلاكحررب لب تيب ملعب رق, لن توك ترارعم اخ روارصق, تلق" لب ناب ذ ىلع “عرب ”*

 ىلا قكوراشا اكن آر تاكا ةن ررفلا لفتت جو لا خس اا نيروسرب نع توت لاعتتسا كل

 كح ناحل ابي ءاج ورب ءامسلا ىف اندلع جو « ليت كل دامس رايس لا ف نرسم كيو ضني فرط كل وجرب

 كن وزان راقب سو زعتح دربك < اك ل لو ةسومرماظروارنلب وو لت ايكابك يدب ول وراح

 يايا كل كسرقر سنع عررط ا مي وراب يلزم كن ئالوا ليو تاسس دايس« ليز قمل كس ناوجج لن ل ز نم
 لإن ميس زمور دي لورايس تاس خرط ىلا لين ليل مو دود ك- كس اي قلاب واتس لزنع

 مروكن اطيخ لو كس ذكراك وتس مترج لث نك موجرم ءميجر ءميجر ناطيش لك نهاه انظفح

 نول ير « ل سدي ثوري كلا بق ام باه ىلاسآ قت اترك سوك ف اج فرط كن اس آ هو بج كج اناج هك غلا

 هس اتم لاوعتتسا كل بي قتلك

 :باوج اكل اروا لاكش ا ليا

 ا داتوم شي ب عس لات اب ىف لوكا نخوثاكن اروادوجو اك وب يشل م ىلا[ اضفاك جس اندم ب لاكش ديا كابي

 باهر بلطم ايكاك ار ف, ىراج للسير ىكباروا ء قلم دعب ذا قدي حس تثن كلفني ب1«

 ووجب حى ركب أف آدك ع لايخاك سالفءج- تيصوصق كى ونربع دج لة وماريبب كس نس راسو يش بق

 شك لن تحل ككس و قلع قلى ركري زوكن ا بج ركاج ريوا ان قدام ريك نت لن نلا لين تحل سس نع زامل
 اثوو راتسسكحس اتم لووك ولاو

 مب ل اجو لت تاراخب لاو نحاس ناي سيف التخاو راحت لوك م لانا وفود نادك يس دي باج 0 - 2

 اخ لوس نولعش نا لي حس قون تنعب # ككل كل عش لوتس هس دايساي دات ككل يجب ىكيرروا < ناميو



 نو ك0 جةسخفا تزل نمَج هن ١4 هراب ناهز رْجِحْلا ةَرْرُس
 قرد ماب كن وتشرفوج نادل ايش الايك ايل ماكي هس لعش ىلا هش نادعب كس تدب ى ديققيج ترضخ آوت حاج ايل ل 24

 -(<. لا رف يجى قكذس قال آمالع) -ةساجاراب عس لولحشو ا ل حانت

 فقل ب يب آبش كارك ييكل تلاشراي اك افتاقفج ترضخ آووخ سابع نبا تيياورب لس ثيدع كيا كوس

 رش ورام ا لي تيماج هحامذ مك يامر ف تففاي د ت سلول فس بآن وثوراتس ليا كت رف افير شتا ب للكل اوص
 ادي ضب لوك و < الاو ذسومامفور شداعاذب لوك ع اينو كك تس رك امج# دي مج يد باج نس لوول ؟ هت قت ايل

 رتوش , شيقل واس نيج نسم كس كلك اس لايخوفلي اي رف قف بآ جس الاد سرع اي هت الاد سد

 - لب تاب هك ك ذك ون طش

 ب نتي درك اتعسدامةكدروناج ل« لإ دافاجروا ملغ عكا يرك وار مس للا « شياعم اهيف كل انلعج و
 نلا متروا لت تختام هس دامت ركأ رهو كت اهكك سك عن حس لع نااوكض تب وا قى رادرم داب دودج تس كى ىراوس

 #وم شت ىلاعتدثلا لق اراكانلا لع تيقن كيب تس كى م اظن كهريغو كار ونهر اكس

 دوسأ يي طحن قت اذا توص ىا ةلصلص هل عمسست ساي نيل لاَصأَصْنم مدأ نانإلاَشْلَخَدَََو

 يم ةووتتلَننِم مدآ قلخ لبق ىل لبق هنقْلَح ى ٍميدبا وهو نجلا ابا ٌنَجْلاَو ريغم 0نوُتَسَم
 ياك مم َنتَصلَمَنَقَقاََنَقبَمسَبمَلاَقْدل ركدا و ماسملا يف ةفنتاهل ناخدال ران
 0 هيلا ررلا ةفاضاو ايحراصن وزن ٠ تيرج َتْكّيَلَو نبدا ةييوساَدَق

 نيب ناك نجلاوبا سيال د اديكات ياقيوم هكا جف ءانحنالاب ةيحت دوجس 9نجوم

 ةٌريرهلععَنَت ةدداز الآ كعنسام كَل 0 ىلاعت لَو 9م َنَيْرَأ نم عنتسا لَآ ةكئالملا
 نم ىل اهْئِعرخاَو لاَ ©نوُمسمإمحَنَمَِصْصَنِمهَتقلَحرَشِل دجسا نا ىل ىغبنيه مجند
 9 ءازجلا ©ِنْيَولاِْوي ل اََنَحَللا َكيْلَع َّنإَ دورطم ةمْيِجَيَفَتَف تاونسلا نم ليقو ةنجلا

 ةخفنلا تقو ولما ٍتولامويلإ نيل َنِعَكناَولاَف ساد ىل 6َنوتعبَيم موي نقرا
 ىل ٍضْرالا فملَنتَيَ هياوجو مسقلل ءابلاو ىل كئاوغانب ىا َنتيوْعاَمِبَبرَلاَق ىل والا

 ىلاعت لَو نينسؤملا ىل ©َنيِصْلَخُمْلا مهتم َكداَبجلإ َنيِعَم ل مهيوْحأَلَو ىصاعملا
 نكل الإ ةوق ٌّنظْلَسْمِهلَع كَل َسْيَل نينمؤملا ىا ٌىِداَبِعنِإ وهر ه َمّيِقَمم لعق صاَدَط

 كعب كننتا نم اق نيِعمِجْا مه مَهُدِوْومَمحَّلَو نيرفاكلا 9َنيوْلاَنَِكَحَبتانَم
 و ريدجربل < مص 7 دودو

 قٌروَسَفَم بيصن ٌرْرِجمُهْنَم 0ك كابا آياوبادعبسا

 (وشج زيزو »ب



 ١4 هراي(١ه) ِرْجِحْل ةَرْوُس | سورس عمو لآل ججشفكزلانَمَج

 تقال ىلا م ايكاربي حقد للان وج د ىلاكدكمدآ ( نس ) ناسنا فس مكتب : مي

 0-6 رحمت م تح ص اوم

 اكتنفو لا روا ايكاريبي حاج رك وفن لبي ( ت اناس ندب تن) تااصهودواوت دش لاوقز لم لب كس عش ب سلا

 ذل ةسرل ايه تيل نال لد! ل زمل0نان نيل نارك ل شل رادع تت بحركة ول هر 2

 كك مكنرطو للا تنين عودوا ةساجوم ئه رول لاكي لاذ ور يا لن ساروا لولجركل أ سا لي بج

 ايكمرجروطى وم ن# وتشرف انقر انج« عركريظتت ليج قل اني ركل يي هريك ل كس للا بس متون سي زولك تمارك

 ءايوركر (١ فقاضإ) نس سو« لان لالا سل (ةدجحمباهتاتبر نايمرو كس سوتشرفوج ارق اولا هوروا ل سيئا رك

 لاو ذس كا يبا سركالوبوو < هدئاز نسم اوبن لاش لب لولاو نس ركوب ناو مايك سلا ايار فذ ىلا عتدثلا

 اربي حمل وم ىلا نملك وج ى دس ملاك توك دك ورك دجتولن امنا تلا لينك لي بس انه زكرب كريم ( ني )

 ءازج زور هس اكلعب قرين تروا < دودرم ذب شالب اج لكس نوفاك ايكابكروااج لت حس تضج ايار ف( نسشنا )يك

 كتررقم تو كك و اجا ايار ف ( خس هللا ) اج اياها كرك دئز وكن وكول ك سديد ل كيك ندد للا كن اك نك ء كت

 هيك ذكرك رت قثن جس ايكد ارك ف ةدكو بري ابك( فس ناطيخلكتيملوا قتل ل تلاب»
 وركن زم وكاوصاعم لل كس نلا لبي ناي ذ وكب دكت موك تح < هنذيز ال بادج اك دوا جسيم بدوا« تس
 «<هار ديس كوكي كتدجج قاوم داشرا لم نا ؤموج كس لودنب نا سرعت اوس و كلو كرمي وبس ناادو اك

 نا يقي لب كى درتي رتوج كس لوول فاكه ارحل نا اوس كد توبا اريترب لودنب نلؤم نت لورنب صلخي#_ريم

 4-2 ةطرب ل ةيط تاما لج« دى ورب قرتدتاسسريتدج كت ني بح مةلج ودع بس
 - < ايدك رخيص كاع ا

 د
 < اكديعم ال فلا شي ناسنالا كا نا ناسنالا مدآ : لوف

 -ىماسارايزج ؛ءامح : قوق
 < هراشا فرط كروم( لا «ماسملا ىف ذفنت : : لوف

 -<س لظادتيو كم طرش باج اف -ةاركبس# /ب جسر ضاخ كذا «عقي عقو ءاوعقف : : نو

 ةكئالملا تلاقذا” ًيبجايدرك مل احا ضعبلا ىلع عمسجلا قالمطا ذ_ ريكا لوا نا ديكانت : قوق

 <[نشجي نكر]>



 مضي ترج سغفزملانَمَج م ١4 هراب(1 هر رججلا ةَرْوُس
 اكو موه ساكت مي ابا ءايدرل "كن وعمجا كلا 0 اوبري ضب الطااك ألي “ميرماي

 حس لاو سلتا لي نان اوم وكن يي دوج 0 7
 هع يملأ اير واو ترورظ كدت اء اكل وصوم كن سيرد صمام لش ىفتيوغا امس كح هراشا ل ىلا كلا وغاب قلوه

 لف ورك تتجمل

 -كسو دل ار اكل ود تنجز لن ع يقر يك اج نب وفاب ملكت دحاو عرراهنم حس ( ليحتل نيت ب يي نيزا : َيِلْوَق

 دكه فوزى ءاعم لوعفم اك ارواء ب ىرعتم نفيزا كت وراشا لش ىلا ىصاعملا : نلوم

 .كتدابعل هتصلخا ىا« نيصلخم : لوم

 .كنئاوغا نم نينمؤملا صلخت ىا اذه : قلو
1 

 .ىلع قح ىا؛ ,ىلع طارص : لوف

 -<- نايباكميقتسم طا رض ,ىدابع نا رواء خلا ىدابع نا ماكو ه كع_دراشا ل لا ءوهو قوق
2 5 3 0 
 دوا« انا ايك ثا روك ومين اطبخ بنج ارم عئابتا بست لين نتاج دوو نسج حرك قبط ب قابطا لوف
 69 رقسلا © ريعسلا 2 همطحلا © ىظل () منهج 10« جس روتاسبيت بست م

 .هيواهلا (© ميحجلا

 2. كيه سد دمت 0-6

 حْمِدوبِفَ

 :ناوبح لولي ردنب كد ب اكنلةكةيلت مد آل كنان ا

 البي اكن اناكح انتر كت حارص كتاب لا نأ قل ابي ٠ نونسم ءامح نم لاصلص نم ناسنالا انقلخ دسقلو

 نب كان اوت اترك لس لازانمكس ل تعسس ناويتروا كلاي ردنب نان امك يلا ءجس لسا لكمد آروا جس ظللت مدادرف

 كل ب ششي ادوجواب لح تحارص كن أرق كوع تين ذ هدز نورا ذ لقتروا ع ءاقترا راك ودار دلك اهيمجوج

 < لوم هدام ىلا تساروارب قلك اضنالي تيقن“: لي كت ب اضوكروف جوا ىلا ردنب دهم ادجااني املك يب سو

 هاك لي نانا ءامح © ّلاررف ناب حظاقلاك نونسم ءامح نم لاصلص ]ل لاهترملا تيفي

 نتن ءريفتتب لب يني لي قش ودك“ نر ونسم ”اوجا اداري كد ظافلاب اي «وبج قوما ديوب ردنا كس ضرك تكل

 رس يخت( نا ) حس نس ددصتم اكاد قو ادب ثمان حسو كف زم لي ستاك فوم قوس ىلا نثل سلم ا دوا

 كش 1 ل ل لل 22 هم



 ١4 هراي(0 هز ٍرّجِحْلاُةَرْوُس م عسا ةزكلإلاججشفا ككل اذَبَج
 اريل نوم جاظ فاص حس ظظافلا نا هلل كح دعب ف اجو كيخوج كل و لوك راك كوس لاا“ لاصلص“
 - لكى وي حرور للي لادعإ ل لااوج كت دعإ ل تلم تجاه ايكيا الي كيلاك ضل دم

 5 ارك قي 11 سر

 وذ ءايلع نقسم رامج ء اح آ الج سدئام ذك ف ف النخا اكءارككروا ءالع لين للا ؟درب رج وتب اي ع فيطلم كن لوك ود

 دج ايماني اكعد
 (ىبطرق) .فيطل مسج حورلا

 ملاعم) .ناسنالا هبايحي فيطل مسج حورلا

 ندبلا ىف فرصتم ةفصلاو ةيهاملاب ماسجالا فلاخي فيطل مسج اهنا ىلع ةنسلا لها عمجاو

 ماما بهذ كلذ ىلاو تناو اناب هنعربعي حفلا ىف رانلاوا نوتيزلا ىف تيزلا لولح هيف لاح

 : «(حور» .نيمرحلا

 ندب هس لتكس مارنجا لي تظضروا تبيبجام<س فيطا ليا وراك سيب كلم اكتذسلا للا روب :

 لا« لي لوكس اروا لني نوي ز لش اكن اوت ز[ررط لج سوم كس لولح عررط سا لبن مروره فرص لش
 دهس اناج ايريس «روا لوك

 دش ء ترانس لشد لبن مك شج جس درر جوج كير وردك يسب لو لاش وكلا زف مالا نت نك ضني

 لص يس ارز لتس ىلا
 لش باب كح تقيقت» تي امك رود فيد زنك رح ”' كن يو تلك ل ىدج مرق يا كداب إي رددج املا دبع نلوم

 اخ لوك سس لب ىلا تموج حر وردك س للاكه ديكر دق لا فرص كس ناهس« يكب س انمي دي رك دوك دايز

 لاا ةيبسادو قت لوج رواج اجتاج نب نانا« نانا سس ساروا هس ايي درك شو امنا تسر هارب ىلاختد لا تن جس زج

 رما نم حورلا لق”. لاعتدثلا بتاج كت قيقفاى ا“ ؛جساتاجدم ناب بس هدرمن اسناني كس لبلاد وكيطع
 د( يانرفوراشا هس“ ىبر

 ايكبر وضم فرط كى كئيب كن اانا ل ني زعن آر قل كادوا ىلا انف ج ركا لي شن يب كن امنا
 وزي ىق للماء _ كرما ماع عرايروا لو قلاع إي حس نتنجس م اجوكل وزجج لد تقيقترد نانا نات ايك
 يل حروروكل خ فيطاراخب الاد سوم ديبي حس لودي نلا لادن اي دوا ليت ادم ثم ىلإ ءكآ عرار صانع تراي ل

 كييبلا تفالغ نانا سو كت يعاب ىلا« ىف« فيرس عرور م بلقب جاي رع ملاعروا جس احاجايك ضن
 تت



 مسج لج شفة انمَج اهدنا ١4 هراب 00ه ٍرْجِحْلا ةَرْوُس
 اك افي للا لوسر الكوك لوصتايبلا تيجي ست اب اوبب لمت اكتبو قر انروا تطوع شر وفروا انب قت

 ."بحا نم عم ءرملا” بس داشرا

 دوتب ذك ادك اوم رياضاقت اكييبلا تسكت جو كاس لسا وك ارجردو# كيبل تبكروا تييلباق كيسبلا تايلجت انا دوا

 (فراعم) .“نيدجاس هلا وعقف اومداشرأ حاج ايانبلئاط

 ؟ لاي اهق لاش سنا سكس .دبتزل فتك نت مدآ
 جساتوب مولخايسس لا كترما ذا دجست ال نا كعنمأسم”ءاياي رفداشرا كس ركب اطوال فارع ا روس

 انوم صرصتتل_ لس سوقشرفاكمفكر ارباب حس ننج تاي دوك ءاهت ايئءايد ىتوك دخت سوتشرف تاكد
 هداعبج لح اهقدوجوم لي وتشرف لكوج قس ماركا يك ي دوك وتشرف كل اهعالك جانتي موو اك ا ب انو مولتم
 لف ىلا يرم هس سل اروا قولين رتكر ذي فيد نس شاك جوك وتش بج لك ساءاقت لاش لين مكرم قي

 مكاهك ب مث باج فس صدا ك- ىاءافقر باطن ندم لو اعبح من مكتاك اجرك ج قولى رود نايكي دكر:
 نوم ستئؤتدم اعرب دمي مرجاكل فس دعن يكس يوتا د كمرجع

 قالك اج لكس لابي قاما ””يارفوئانس با وجاك لا بج ن#. ىلا خلا ميجر كناف اهنم جرحخاف لاق
 اكرم ماقول زج زور بح دعب كس ساروا اكسر نوح لكك تس ايق قم« تنداك توا زج زوري باردا“ تس دودرم

 كَ اهيدازماكل ونا رفان كرت
 م ريوق ولثرت مكر واريقت اذ قف حرر (ةينآلا) ضرالا ىفرمهل ننيزال ىنتيوغا امب بر لاق
 بسب لاك ودان بعرف اياك ايند كل كس لوف نا نلا لمي با[ررطى ل« لوفاب نترك اي درك بج تت كد مت
 دك ل اج نب نلايرفان ريتك امك اكون تس للا

 هك تلعلا تلعاي حس تيثيح ىفي وكف رص قا ككدع ل ب ماج لكىلاقق راب تاذ بانني اكل الار ولاونا

 .ىأيا كئاؤغا ببسب ىا ب يصاب ل 'امب' ءجس لما

 .تسارروا' ب اتايئاعريس ل توجب وج ب تار كينيا لو قت ووك هرقأل ا ءميقتسم ىلع طارص اذه

 كل ع تسروتاب ين” هيعارا نأ ىلع قح قير اذه لي يت سرسود«جس تساراك الغ اوارمس
 (ىواضيب) د اكل ومر دنباياكل ا

 <اتيد بوق اسالد مد ناطيشمك سيب لمت ايسنم«ناطيش (ةيآلا) ناطلس م هيلع كل سيل ىدابع نا 1

 بج« شرط هروب ل رلوانكن ابا «ليئرايتخا لول اهدايز حس ىلا لانا بخت اج كل قفل قرف انا
 «| نشلكي مرسول بس



 ١6 هراي(١ه) ٍرَجِحْلا ٌةَرْوُس م مموج كملآلٌج شف ككل انج
 ملك يامر ف نس كلاعتلطل متل ىزار ماما اجاب سيكل عب بير ف ماد كس ناطيخ نان ادوخ بحس قيد ثوجتدجتاس ىلا قلم

 دياش اق انكسوماديبب الكي تس لا ة:ك ءاعكد غراب نيب وخر وا كل ورك ارمكوك وكول سيرك يدرك وك ريوادج: فس ناطيب
 ودك_ كج يدار كن اطيشس كس نالعادوا«جس ديد زنك طاش ىكا لي تأ اس لساعرا ذتقاو تدب ندي كن اطيب
 (اصخلم «ريبك) 9 ىدركر وو ىمللغ ى كن اطيشدوخذ ىلاخت نقتسس تييآل ا ضف راينا حس

 نال وبك كاهن باذع اقتل نامارعت ب كت اقبطإي لو اورد ك- رود (ةيآلا) باوبا ةعبساهل

 (ةمركع نع «ريرج نبا) .قابطا ةعبس ىا (ىواض) قرف عبس اهلص

 ومر اه اكدارخت ترثك كل ولاو ذوب لاو ل عر ذوذوارم سس لئارواءومدارعذادتت ضع ناي كيروا

 «(حوم»

 ًاًياوحإ د تح َلِغْنقدِهروُدصَقَماَنكرَتَو عزف لك نم نيم اولخداو اوملس ىا مالس عموا فوخن
 5-2 مو 2

 مهب ةرسالا نارودل ضعب افق ىلا مهضعتب رظنيال ىااضيا لاح © َنيِِقَتْمِررَس لع مه نم لاح

 هل ٌروُفَعْلااناَقَلَكِلَبِع دمحم ايربخ ان ادبا 9نيجرخمب [هْفاَمَو بعت بصف مهسَمَيال
 انثا ةكئالم مهر يو فيض نَكمُمْبَو ملؤملا هُمْيولاباَزَحَلاَوُه ةاصعلد َنِاَذَعَنَأَو مهب ُكْمْيِحَيل

 ضرع امل ميهاربا اق ظفللا اذه ىا "ملسالأَفِياوَحدَذإ ليئربج مهنس ةثالثوا ةرشعوا رشد

 كبر لسر َّنِإ نختال ُلَجْوناَلاَوْلَف نوفئاخ © َنٌوْلِجَومُكَماَنِإ اولكاي ملف لكالا مهيلن
 دلولاب لْوميَشَإَلاَو دوه ىف ركذ امك قاحساوه ريثك مدع ىذ هوكي كر
 ٍتْجعَت مادثهفهما ُْوُرْطَيَت ىش ىابف مهق ىاياهسم عم قأ لاحريِكلاَى سم نَأَل

 نونلا رسكب تقي ال ىا َنَمْوْلاَق نس 1 9َنيطِفقلا َنِمْنْكَتاَلَ ندصلاب َقَحلاب كاوا
 اًنلينَنولاَو2نوُلسرمْلا اهلل مكان ملط [مكَّلاَف نورفاكلا ©نوُلاَصلالإهَتَرٍةَمَحَيَنم اهحتف
 اسيا نومهم طول لال مهك الهال طول موق ىلا نيرفاك ةنيمرحفموت
 .اهرفكل باذعلا ىف نيقابلا ©َنرخَلاَنِلآَمتآَرََدَنَرماَ

 مهنامتيال

 3 7 ن0 - دل و - ووو درك ٠ اج ووو 15 2

 انباء كس لوم ىراج ليي لومناب وج كس لوب لي لوم روا لوني( قل ) او نكن ( حسرفلو كش ) : يي

 دخت اسكس الس حس هرطخر متي لاح ( تتم ) «ق اهنوم لو لي سا دجتاسس كس نمار ؤا قسالسب خ ثماره اكياج يكس
 مم لم لاا 05 2 لح 05

 وك ا مب قألج ثيك ووحكت ب ىزوحتوج لبي لولو كس نا «ةاجوم لغو روا وركم الس ءدختارس كس مالس إي «ةاجوج ل

 ؟مجرهل



 سمج ن0 جيخفا كلامج هد ١4 هراي(0ه) ٍرْجِحْلا ٌةَرْرُس
 (نيلباقتم) ب لاحم مه (اناوخا) ل لش م اسس آرب لوبر بسكن ب احب لاعب ل لج آد كس لي دلال
 نابود «ك لوب لم لت كو ماد تنقل ناك لا: ّير نو( تشيي) قدك ى لوكس لامس اناوسخا ل

 ل كس نونموم لك دانت وكل ودنب رم كيس اكس لت اجه 5 ”تس لابدهو شدوا كه آيالاي حس ترقشم 5200

 فكانورد سب با ذعر كح لونا. ر فان( كوداتب ىكيب ىتدختاسروا ) لوب نابر هم تب ري نارول الاد فس دكر ذكر د

 لارج لش نا تح تشرف نت اي لذايهراب( ناامجس) هدروا ودان ىكصق اك ونار اكففاقةظةبلع مكئاربا سئ دوا ء لإ

 ك نابجءابآ امالس اففل ذ# لوبن نايكم السركن ادد ساب كاكا ةكاع منت اربا ود بح تنسى كفل اللت

 هس لوبا انكر ذ تس متل لب ءابك فقالت مقارب دق ياعكس نس لوب دوا ايك تان امك _.كغناةقات ميت اربا تشساس
 هو« كدت رف او ملتووايز ىف ليث يسد قربت و ظكي آى دئذرف م ىذ كيا لن سدا ف كس بسد سرت مت لا ذابك
 كن ل تلاع لك فسم نقال ياه ذب من ايكا بكف (لنفتةكتتت ميتاربا) ءايك ا يكل نط دوم ةروسكاميبج لت لقاح دئزرف

 انب سم ىربتش فيي ايكوم قتال اياهذب كركي لاح سجس لاح (خلا نا ىلع !؟و: جسده ىرجت لن كاس

 سوم لالا يآ اذهل ل جس دانس قرت شك

 ل سم ريما: قت فولرف اكداركف رص ل حس تمت كبد غي ايارف ( نس كف ةللع متئاربا) لوك ش لي لالاد

 مل اب اوداتسرف( ٌلادخ) هس اايكت فاي رد نغفل قياع ميت اربا «جسدجتا سك .قفكس لاروا هك ناو (طنقب)
 كلك ف ركك الب وكن ا بتاج كامولم وق ثم لو كس عينج فرط كم قرف كم رجب كيا من لس دي هدوم سال فيلر شتا
 كس اقوي كا اوس راكب حس جو كن ابا كس نلاو كيس نلا 6: لإ سل اورمك ل نلقاك طوا فرص

 تجي قرفة يسن بسد لاش لي لولاو سر كك هوك سيدرك دقم ذ# مت ل( < اتارفشلا) كس لشن

 00 لكي باذع

 ا 9 0 ع

 3 هدم

 ميم 0 «نيملاس : قوق
 هس تاذوج جد لج د ارم سري لعاب تسرد يرن اه لاك اج ردصم مالسسم كسي لاو

 اتم لاك سردري تاذ لصاكردصمروا

 بهم تسرد لما زيلع لاعرلوب نيملاس تشل وارد صليب باج

 -_ هيي انج حاف راب لش مالسب كج هداشا لش ىلا مالس عم مالس عم :ملوَق

 .ةكئالملا مكيلعم لس ىا اوملس ىا : قوق

 ا وكيسآم تايد باج فس لاوقشرف < ”ماييفنتسا؟ وب د هسد<ي



 ١4 هراب(1ه) ٍرْجِحْلا ُةَرْوُس هنا سمي ن0 ج جغشف ككلانَمَج
 .اولخدا :نلوَق

 ؟ لآ ترورض يك اءردقم اولخدا اوت

 ج_ لخرص سلب هلع مالسب كج ضان لاح رماولخدا نينمآ < هداشا لب لا ينو

 ةلررصتلد

 - تمتع لاعحس مه ءاناوخا ل مه «نم لاح :ّقلوِق

 فاضم وجه علاو لامس ريمترمه ءانا وخا لاهي دواس. يلا فاشمد كنس اتركاوم حس فاضم لاح اوم
 بي هيلا

 ازياج ضاعف ام هيبلا فاضم_كدج لابهي هس اتم تسردانوم خت او لاح قوم زج كف اضم بج هيلا ناضم :«ناج

 تاو لاح ل تكح اناوخا « «نيلباقتم رواه تسرو انو حلاو لام سريا ولخدا ردا تسردانوم حلاو لاح

 -جانلم عقاو قكت فص اذا ونخا رواو: لب نكس نيبباحت هاي نيفاصتم اناوخا لج انسب

 .قخساب اهنرشبف ىا دوهلا ىف ركذ امك : قوق

 اا قدا حتفبو ءبرض باب نم ىا نونلا رسكب :نْلْوَق
 عبدو

 11 0 امير كنآرق (ةبآلا) نويعو تانج ىف نيقتملا نا
 دعب كس لا بااققركذاكم ث#لئاروا منبع نوت[ جم ايكر ايما بولسا ىتو لاهي ساجد حاد بسوخ قرف اكل وفود

 حس كشر فكوج لو كولوودارم سس نيو وما دهب ترفه عر ذودروا تبغر كت ضج كاتب هك اكتشج لماروا تحج

 نيك لاذ فول بسوو لب لا يضر جسر ةتكح حس ىساعمس كس مترج جلبت دارم نام للا وو كيد ذك تبدوا رت

 3 را ذل رتذ اكتم ديك سد سؤ تسدقلا لس لوبفادوا لوس ينس سكوب كن اطي#

 تنال سا فكس تقشمو برج روا نوما س تنذآو تيريصمرب روا فوض بس حس لااطد كازترج فولد كيت يروا قش

 < فرط كى دنوادخ تاذدوضروا سوم تيل دوا يسد لب امد لك تالسروا سد ةنيسد داي كرابم لي لب ادت سكس

 كك نوه فاو لبي تلج ومب تلس نالعااكىتسالس م ئاد

 يألف كب [نايمردكس سكون جشم , نيلباقتم رس ىلع اناوخا لغ نممهرودص ىف ام انعزنو
 .ني1لز لح قادوا كسا اع كورك وووو تنقو تدم لغو لمن تنج ف كل وم قت ضر وركروا شروكي رك ل ينو ياني

 تل ام تيدر كفاقش فاص للاب ل كس مود كين

 مدارك افص كن ايمدد كر جزروادكظرواهسرممرلا كج ديما كم كءاهت ايار فذ لتس فترك اركي آى

 ك1



 سجن يلإلجيخف كل انَيَج كل ١4 هراب(1هر ٍرْجحْلا ُةَرْوُس

 4 نا كي ع بس ة لوب لاو ليي تنج بج تنج لال يارف ذة ةاقتتق لا رع نب هقلا دبع تمرح

 ترورلو شر قلت اب تس لالا بس نا ةاكس لي لاب ه» بج تشن ليي لك بكس يغش ود كس لي اس

 تك قت اب لي لولد كس بسر ول اكساب لقت بسودابردوجوم كت سرخ آر اك اي روط قيسوا تل[ ثبت ليد دج

 دس كاي 2 فيز تنجروا بازعروا فيك يا كر قاب لكريك م اجوماديب تفلاو

 :بلطم اك نوهت لظاو لب تنج ع وم تسوس دك

س فرط كن ارلسنىكرار ورز لش لد 4س كت كجسدراو سن ثييدع
 ت لاا اكياج تل تند هداكو شيك ت

يس د هيسسد كس لاا نيب تجي لك ادواو+ حدين اودصتق يسارا حس رف ىو دوت سنيك ددارم
 كس قوم بحب ك

 كلج حررط كا« ل فاو لبي لاهو ع رايق اري روا ىرشب ةصاخ# ضايقنا ىثب هن ناصتفروا فيك لن سا

 لا فاو نصب ضو نيكس ا ىكوو وم يي داي كرش

 تر” لونا لاو لوح سار س لوتشرف ناوك دفاع ميئاربا تتح خلا نولجو مكذم انا لاق

 دن انامك اهي كس ناب زعم نام الاد فس آر كاك يروج اتساب هب لان بعدد ءاي حك تنام ادم ايكر انت اك فت ةللت ميرا

 اللات ملا ربا تبر: ع هدارا اك ايناج فيكن اكل اء لئلا تبين كن امته او نس آلات اناجامجب ساه

تسلا« ةساركنرايتاناعك كس ناروا لؤ شرفه او ذس آلم لكن ىلانا كت اجب هداك طق ملك بيغ لولا
 

 تتوج لاك يفور ايا كوم مولعم قو

 كف عشرواهباحذب ةييسا فرصوو تتر دوا بت ب فسد دالوا لثركاكهيساحذب أ اتالةئاع مارب ترطنح

 انت كت لب تدق ىكارضوكن ادتسا ئادغ ايديما انس تصر كادض دورك ينال تس جو

 لكن ادلب آبو يسد تداثب كدالوا فرص كي زدنا سولت وتشرف ن_ظففالع مئاربا تررح

 ؟نولسرملا اهيامكبطخ امف ءامجب - ناجن اني هس رواه رصقمل صا اكدآ

 ىل ائاكامي كنج لباوْلاَم مكفرعا ال ©نوُركت مول مهل لاق اَنوايملِإ طول ىا ٍطوللاَدَجاَتْلق
 نت َكْفلْسأَف اددوق ىف 9نٌوقيضلاَاَو قحاب َكنيَتَأَو باذعلاوهو نوكشي ©َنورتميويِف كسوق
 ٌتْيَحاَوُصُماَو مهب لزني ام ميظع ىري الد ٌذَحكَمكَنو َتِقَتْلْياَلَو مهفاخ شسا مهاب ٌعتاولْيَلا

 متي ىا لاح َنإِحضْتم َوظَقَم وطحن وهو رملة دويل انيحوا َنيَصَقَو ماشلاوهو 9َقْوُرَمُ

 اًدُرِم طول تيب ىف نا اوربخأ امل طول موق مهو مودس ةنيدس ٍةنْيوَمْلَلفأََجَو حابصلا ىف مهلاصيتسا



 ١4 هراي(0هر ِرْجِحْلا ةَرْوُس يكل مهو زلال ج جفا ترلبَج
 00 طول لاَ مهب ةشحافلا لعف ىف اعمط لاح رورْمَبَسَي ةكئالملا مهو اناسح

 نع نيالا نَعَكَهَملوأأَو أَن مهب ةشحافلا لعفب مهايا مكدصقب يورك الوهن اوُقَتاَو 0 نْوُجَصََم

 باطخ تل يع لق وج هز ةوهشلا ءاضق نم نوديرتام ةَنْيِلِجفْلَنََ ةابوفلاَق مهتفاضا

 ةحيص ةَحْيضلمْدَخْأَو نودد نينو ِهتَرْكَسَنلصْن) كتايحو ىا ملسو هيلع هللا ىلص ىبندل

 سل ىف طيح يعول ماي اص !ءَمأعَجَف سمشلا قورش تقو ©نيقرشُم ليئربج

 روكذملا َكِلْذََن رانلاب خبط نيط هْئجسنْ 12200 ضرالا ىلا ةبولقم اهطقساو
 1 9 ويوم

 طول موق ىرق ىا أَنا 0 5 لا ىو بماعس ىلع عاجلا

 8نينمْرملَل ةربعل ةيل كلفن 33و مهب نوريتمي الفا سردتي مل ماشلا ىلا شير قيرط وب يبسل

 5 يب يقل سعود ديوس وس دل يس 3ك تطأ ناك هنا ىا ةففخم ١ نو

 ناي قيرط كَم ةكيالاو طول موق ىرق ىأ اَمُهّنِإو رحلا ةدشب مه انكلها ناب مهاَمَقاَف ابيعش

 .ةكم لها مهربتعي الفا حضاو

 م

 لأول نابلس نا ذات ا دكني لاي كس( ةلةناع) طول نشل ول ل آس داتسرفرب بجي : م

 لش ل ةسآرك هس زن ققد لاي ساهمت لب ء لت« ايد باج فس لاوتشرف ءاننايتب سيل ل «وج لوم مولعم ىلا

 تاباقيا متدوا لإ ةسآر كه نت رص لاب ام رمتروا «جس باذعدوروا ى تدك كن موق ىراببق م ( نس

 ( هي ) يت كس نا“ اب تت كس نا ردا اناج كرك وكلا يسار صح كلك تار قب« ل جس لكلاب لي
 كف اج لام دا واب دو# لاني ناو تي د نوك( باذع) كانلو مي اركات كلب دددرك مكتب لوكس لن رو ءالج
 لاشلا سم ةسد< كي هددول ايدام هذ اننا لأ ف مروا اج لج ( تس ديس )جس ماشهودوا جس ايلتيد متم

 ( نال ل اورمشرواء كك حاج ىو فاعكا ليج ىنلا سوم سد عل ع لاح (نيحب صسم) لكل اج كد ثاكل يذج
 تروصبوت لير كل الفلا ةلقفت طول ري كنا بج« كوس مق ( تلف ةةيقع) طوأ وو روا  دنشاب كس مودس

 شخ وم ركل ثا وف كلف عت اسكس نا« جس لاح«نو رشبتسي) كل تش رفوو كالا لو كسل( نير بورما

 ورؤ ىلاقتدثلاورلدداونر ل هسداب كس نام ملؤ نابت يسري( ةئامجإلابك ذللك طدا آم سل

 ىزاوتنامجت كن لا تل ىرا ديلى رجب ايندوك مذ مت ايكدك_ هتك هووركدد تعض ريمكس رك و دارك تشب تاس نارا

 راهن سنا ل دوجوم لاين كرم قل قت لك تدبر اننق لب رك ابك ( نفقات طولا هك يناس نحل

 كح < كب لم قب قيازتمو « ماك ىدتذ كت تن باطخول ةتتن بآيي متكرر يرق نس ىلاعتشلا «لرك



 مج تلج يغفل نمَج سَ ١؛ هراب (1ه)ٍرْجحْلا ةَرْوُس
 رخأآلاب توك فوج رو جرروس شن يلؤلي ل اج اقلاع مارت ( نتن ) فس: ياك ا ةسدم سس

 كيتي ر كتب ب ني دوا يانا ف طرب وا ذلة ل يلع لان ارتج وكل ويقسم نادك دقيرط سا ايدك الابد نول مش للا نس مك
 تروم لبا ل ( تامقاو )دوك نا ربشالب رتب ىو كس كني ةساسرب رب دبلرلت وكول ناروا ايد

 كَ رةرايتس يكامدلم وق روا ليث لايئاشن ى لاو سكت الدرب تييئادعو كى ادتادخ كك لولاو سك ل صاع تربع

 لكل ساو تحت سس لا كول بايك نت ليش تااناشن كس نا ( كيت كا ) دوا لب غاوي هاد هاش ىلاو فس اج ماش

 ( لك )هوك لك |با ساروا ناك هسنا تس هفقك نا رواه تربت كس نيئؤم لس( روك) لاك بس سل

 هسب حبي كب ذل اللاعب يعش تلح كر وقى زاعج ليا قم قل طفظةلخلت بشد وركب حرة ني د
 نايقسب كاطول مدقق شب ىوفو ديب دول يدرك الب هيد ذ كس ىركت تكلا نس متل ايل تل ماقتنا ذم سنت ما
 - 2س كل صاع تربت سس نادككل لا نايك ل شاوي هار هاش هلي اددا

 دقلو” لوتس ىلاقترثلا غلا لإ دارم ففي طواف رص طول ل امك هد اشا ل لاا ءاسط وسل ىاا يو

 : -جس موهوب احس “اطول اذلسر تءاج

 ركع اوم توم مولحمرفارسم متينرواءانايبيرورضوكم يلع تروم ى اقم من ندرك لح اوم نامت ءمكفرعاال :قلْوَق

 جس لاش مالع لورنس ي واهس دابق

 سي باد جاوب لاعتسا ىلا ءلص لابي هلكالاحاج آل كى الصك اذيضق كس باوج اكلاوم لاري ءانيحوا :نْلوَق

 ج6 ؟ىلالصاك اذهحوا رواج نك كو حك انهحوا ءانيضق ك
 < كت نيحبصم عوطقم ءال ؤه رباد نأ «ليصفى ساء ميرمالا كلذ :نْلوَق

 سب ثم ع وطقسم روا ساي درارق امس ريك ع وطقسم ف تارط> تروا بس لاس ءالؤه قل لاح قوق

 -كو:ك- نيعوطقم

 -لز تلال ن اجو شد بااكدرما م ادرم :نلوِق

 تف قرحنسس دوو كف # و: هركرمت ل لعا تفص كنج لاع حس ةفيدملا لها «نورشبتسي ني لاح : نوف

 كوم سيت و

 ا[ ايز م ,مهتفايض ىا ءمهتفاضا نع : لوف
 هوشة زوز» لل



 ١ 6 هراب )1١8( ٍرْجحْلا ةَرْوُس سورس هج اثز0] جيهفا تنال نجع

 .كتحيصن نرعمسي فيكف نوريحتي ىا نوددرتي :هًلوَق

 عولطب رز كل ئارج ترطح ل يكروا لوم تتوكر جب ئولطب تبا كب اذع سسمشلا قورش تو وق
 -<س لئتافانم لوكا لدم توك لم

 ان نرش بار ء سا ردنا «سردنت : :َلِلْوَق

 <سدارمةسار لابي هلل هبرمت ؤ ياه ىا ل ستئارم نحت فور تم لابي حس ماها كس هراشا لش ىلا «قيرط :مْلوَق

 -<س تاج فرط ا قرف اص ان اجرطتدج سار انركءا تق ارفاسم تك دتسا رك لح

 هدا متل اد تكي د حس اره تسارف ل ماء ردصم سون( لفن ) حبت كل ئاذ ماس ومته نيلسون :يلوَق

 -_تممالهء جس

 هل

 ايلين ايي لصف لقاو سا لمدد ةروسجس لوم نايب رت تسمم تاب لاهي « نولسرملا ن طول لآ ءاج املف

 لي ل خيا قت تكد وكن اروا هس. اربكت ب قع حوا ترطخ سس د لك وداتسرف نارك نس هب صالخ اكل

 لت رول تررطت ب لكنك وك ل تسروصلوخ ىت تيباهذ تن رف كب رجو كساء ايآن اد تا ذب جر اهل تنك

 انت انك اج يك يكى كل باوك وف بس: كس فققاو حس ىرادركرب كم وقاية طول ترتر وا كس آل ابي 2

 انقل كشم كان اهب حس لوشاعمدب لير وا

 الع يي دكامدلم قعد ءاتاب روم لصيفاكتكالب كم قل بم كك .اكتفقةل كغ ول ءرعاا «نورشبتسي ةنيدملا لها ءاجو

 طول تررطحروا ومب شون تسبب تسند كا قري درما ياهوو ل آن امهم ناوج وف لك شيخدنجر كك اكدت طول

 -ايكيلاطماكذ رك يركن ادج وفن اددا آد ذج مكلفا ةكفنت

 لكن اركاب كب تبن حلاوته يفزع دوا لاوس ىقي اول كسوف اهب تب: لأ نقلت طول ترذع>
 ك2 تصون, كش كس بارشل م لت كس قري توتو قسب قي اوله لح اب آم ندجب لب

 ذي لش تساد سو: ةتساج ماش دن دس لايقس كحول وق قش جسدارمدارداش سس مليت يقم ليبسبل اهناو

 داققمودس م اقم ىذكرعاكن الت ايقسب اي يدك و تك ات تر ذك س لوبتسم ناالاو ف اج نس آر ليت

 قحكر ترثكب رواج وا شيب تعارز كول يلج ل تك خد تكلي «نيملظل ةكيالا باحصا ناو

 س7 يي م سس سس سس

0 



 حبزلا

 روم

 مسج كلل ج سف قل نبَج كلن ١ ؛ هراب (18) ٍرْجِحْلا ةَرْوُس
 1 ةةلنال اع طول. اكن لا هس بيعشم قرار مس لاك يك ابك هس جسدي ماقم ل اواي ب آس اكول ةلعاخ

 دانت بيرقك سويت ىكدطول »قايم ماشروا ذابت العاكن اه دعب

2502172202 --- 
 بيذكت هنال احلاص مهبيذكتب ©َنْيِلسَمْلا دومث مهو ماشلاو ةنيدملا نيبدار رجح َبحصبْدَدَفلو

 8 َنيِضرْعَماهبَعوناَكَف ةقانلا ىف اَيَْمهيَتَو ديحوتلاب ئجملا ىف مهكارتشال لسرلا ىقابل
 تقو يجرم ةَحيَصل امه 32110 نييما نوب لابجلا نم َنْوُنِحْني اوُناَكَو اييف نوركفشيال 2011 0

 لاوسالا عمجو نوصحلا ءانب نم 6َنوبسكياوناَكاَم باذعلا مُهْنَع مفد ىْظآَمَف حابصلا

 هلمعب دحا لك ىزاجيف ةلاحسال ًةَيَيألَةَعاَتلاَناَو قحاب مهيب امو ضرالاو تْوِمََتلا انَلَخاَمَو
 فيمسلا ةيآب خحوسنم اذهو هيف عزجال اضارعا مهنع ضرعا ©ٌلْيصِجْلا حفلا كموق نع دمحم اي َجْفْصاَف

 هيلع هللا ىلس لاق قلما َنماعْبَسَكدبادَفَلَو ىش لكب 6ريلعْلا د لكل قاَكْلاَوهَكيَنإ
 ام لإ كْئْيعنْدَمَتال مْيِظعْلاَناَرَمْلاَو ةعكر لك ىف ىنثت اهنال ناخيشلا هاور ةحتافلا يح ملسو
 كيناج نلا َكَحاَتَج ضْفَحَأَو اودسؤي مد نا ْمُهيلَعنرالومصْنَم انادصا اًجاَوْزأ ياعم
 انوا اَمُك راذنالا نيبلا 6ُنْيِبْصْلا مكيلع لزني نا هللا باذع نم دئَْتلاأََوِ|َلفو 0 َنصْومْلِ

 هيه مهيلم ارنملا مهينك ى نالت ىراصناو هرهبلا 85:ييتتلاَلَع باذعلا
 سان نودصي ةكم قرط اومستقا نيذلا مهب دارملا ليقو ضعبب اورفك و ضعبب اونمآ ثيح ءازجا

 |ْمُتلَسَمَل َكِبرَوُف رعش مهضعبو ةنايك مهضعبو رحس نآرقلا ىف مهضعب لاقو مالسالا

 نكرم نكضوُغأَو هضماو هب رهجا ىل ٌرمْوامِب دمحماي يماني مياواكاَمَع خيبوت لاوس
 ةريغملا نيديلولا معو ةفآب مهنمالك انكلها ناب كب 9َنْبزَهسمْلاَكَْتكَنِإ داهجلاب رمالا لبق اذه

 للا ثوغي دبع نب دوسالاو بلطملا نب دوسالاو سيق نب ىدسعو لاو نب صاعلاو
 وهو هريخ ىف ءافلا تلخد طرشلا ىنعم هنمضتلو أدتبم ليقو ةغص رخآ هللا حولي

 :اريسلا سة ايقاع 13 يسن كذ برادناع هنت قتل
 29 2-0 .١ ساو هال 35 ام باسل يس 2

 نيلصملا 9َنيِدِحْللا نملك هدمحبو هللا ناحبس لق ىا ِكِيرِدَمي اسبلتم خيش بيذكتلاو
 ع 32225 22-1222
 .توملا ةُنْيِقَيْلا كيتي ف حَتيْنيعاَو

 2 75 دحتحتت 5-11
 ل د وتع) اص روم هوروا هس ىراو ليا نايمرد لس ماشروا نيب دم جت دس لولاورججروا : م

 ل س٠٠ #7 ب هاش مزفزإ ج



 ١4 هراي (18) ٍرْجِحْلا ُةَرْوُس موو مسج كاكلالج شف كل انَمَج
 رك لعاس بي زكى كك ولوسر لاب بي زك فلة راسك لحاء كب يذلك كا لداس( بس) 1 كبي ذك

 تركى ب ضارغا سلا ورك ليد كك لايناشن يا لم لكنك ان وللا فس مروا لي كلتش بس لي ف ريح
 ع وب ليغ ةهتن تنس انبرعكركل اوك وابي ركوب ف وفيس كولر ذا اي نضل رفق نوفاقولا دوف قعر

 كس نا ثم ايد لبو دتاف لوكس نحرك فو بازذعوكن ا نس لسور يجدن كلك ن لا لباب 1 ذاو راد دوز كيا سوم

 قناع لي نايمرد ك ناوي وج رواوكن ين زروا لونا[ فس متروا ايد لو دتاذ لوكوكن ا ذس ذك يل ايروا ذ# وعلق

 ريس كة اجاكدوازج كس ساوكض نيب جس ىلاو ذآ رورضلا رورض تم يروا ايكاديب (رصتقماب )تاس كس
 مكي رواده نر زف راج لي لاكي روط لا ليلك فرصا يس آس نا نورك ذكر ددجت اسكس يل وذو نت حس موق ام
 تاسوكي آذ م ائيقي رواج الاو # اجاك رم ( روا) الاد ذس كادي اك قير بدار ًاييقي «< روض سس فيس تيب

 ارجو لب تعلرر موك اك ئلسا ( ناايشل هاور )جاف ةروسدو إي رفد بآ لام عزم( تل ) ل فرس د لقت
 مفلس ل نلا ذ مد لب امنادت فرط وزجب نلا سر طىبا زكرب بردا جس ايكاطع قرش ن آر قروا «عاناج
 ( ل ) ليث ر اك ذاب نسا ك- كس سونضوسرول لي رك مني نلا يآ قلي الذ نام هدرا دوا ليث رس دوك وك اكس
 لان باعريوا#دابتكوي لوم الاو ار الحك حسب اززعس ثلا لك كح د دبكر وا « ليكى اترباكى رديت اسكس نا

 هع حساب هانا يدرس |ريبج اجو

 وبنج نو كولد ودارماك ايكابكر واب درر« سوا سال ناميابي( هصح)ل نمل اي درك سفلي سنك ريق

 0 نار قف ض”روا هت ايلركمس تو و ع مالساوكن وكول( ل اويبآ )وك وتسار كس لكس

 زاب رورضل ع دراي لس لامعا دس كاس بس نامت كبريت م اهكوعش م ض]روا ابكت شابك ضن

 ذئاثروا فحمل انمركل وكسب راع ايدوكي وجو نارا لب « اكرم 53-2 لاوسيب دوا 2 سرك

 كس ركءازهتما كولج حس بأ باك هيي تس سوم لانان تاه مكر دي كرت فرح نر شمروا كتر
 روا«كس ليدركك الب هي رذ كس تنفى دك بسس نا مترك دقي رطل لإ لاك حس فرط كيس ك- < نام لين

 دخت اسكس هلا كولوج « لج توغل بكن ب دوسار وا بلطملا نكي وسار وا« كوز رعروا لاو ني ض اعروأ ةزيخص زي زيلو وو

 ادتبمك جايك ا يكروا < تفصال ايكابك اك اجومب مولع ايا كا بير نقل بحل لن ل ركررقمروبعم رود

 < مولع بوت ل يروا( < نوملعت ف وسفر )هورواع لادا ري رمت كس اتي ىارواه زرت وتم بشت

 ةس كن ايي ديمو 6 لاب ةييسا آلت بي ذلكرواءازهتسا لمت بورا اندم كتل داك سآت لون ابك نادك

 كبد ساروا لود ل اش ل م لولاو( نع ذي زامن) ذك دجتروا لإن تك هدمحسو هللا ناحبس ني شر

 -ةاجآت قو( اكتوم) قم اك يآ كك كل ابي لد ةسدكتاابع



 سمج ججشف كنلاذَمَج كلل ١ ؛ هراب(8١) رْجحْلا ٌةَرْوُس

 ررفم ةقانلا ريض ارواهس غم انتيآ مك جسايد بادجاكل اوم ل اركب“ ةقانلا ىف ل مال رسم , ةقانلا ىف :َللوَق

 ىيارواءاي ديار فرل اء ئاهياكق ثنا قت وات ايآك ةقاض كج ي لصاحاكب اج « لت سردرك وج جس لتس

 -ج تسرد ةقان ريض انقيآ اذاني دعدود لثرادقموداي ل دداناج يل لايم مت لش كرا
 فاشعا كب لت ليام قثم فورت اجا وزا هك يدركه راشا كس كس افانصا ريتك اجا وزا ءافانصا : َقلوَق

 -هريجنو تسري تب« لو ءكراصنءدوبم ر فاك لشم لإ دارم م ايلقاو

 دهس لاثار نآرتفورتض لابي ٠س نآرتكا درك راشا هك مهبتكر أكن أرقم هبتك : عوق
 لص سا خلك ةضع ؛نيضع < ايكفاضا ك1 نكن ايو تنوفا نيضعع ءءازجا عوف
 ركل دكا ذك فنا ةاشلا ىضع يت ةلُعف نورب ةّوضُع

 ل ةفص : قوق

 9 عب

 هدوجوم لش برغم لاشك ديب مد نك لاا مشى ذك م اكووم قر « نيلسرملا رجحلا بخصا بذك دقلو

 كا تفرو آى ولف اق, جذي ب ماعدا واخر شيب سوم تس اج كادت حس ديه لن عن ورب لص اف كس لنج حس السلا يش

 قيادوا ايل ثيبيلا يك ير ساب آ عسر ذك س قوافي ثلا لوسر بج سد: ةساج كبت م م لس لوا تس دا

 ىراخب ركن با )ور ذل قلما س9 تس لو تل باعك هلا دوا سدا ةس وردك ايام رف سباح ايلرك توك راوس
 نو رثاهي كس ككر عررم لابي هك اتمكلوو ءافت اد ذك حس لاهي سد: تس اج وك ررطوطب نما لب قرح رص ل يومن 1( لسمو

 هزاتتجلاككتتقو لا راكذ لتس نا لم ب ردنا نارك توك وفاثج نس لوبذاوج لين دوجوم ترا وومشم قب

 دلو انت آبت لإ
 زاره فالتخااكن يرض ب سا ؟جسدارما يكس لام نت مميظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس كنيتآ دقلو

 -( ل ةسارب داب داب قت لام ) < لاج ىتي دابداب لغ ذاهفرج دج ست اذ ةروصارم تس لامك جس يلق

 تنم ذاك ارواايند ك لا لين ىكاطعوكي آيتن ى دن رواد ةروسذ# من (ةبآالا) كينيع ندمت

 فيا بردا« ليث لزج لافدوا قلاع بسير لي اهنا ترن كت رصو بلطي آف رط لك وراد يبايرسرفل لوراد اين درا
 ليلك تربك ندختاسكس ناتؤسرواءساو<لماعم قتاهيبادجتاسكس جرب كة ئلصا ليل مفي بي ذلك

 ه[وشجي مزمإ>



 ١4 هراي(ى هز ِرْجِحْلاُةَرْوُس و مهجة لج شفا ككل عج

 ليل ثوب قش فوز بااذعلا لوتفمك الزنا كيد زنكس نير أ , نيمستقملا ىلعانل زنا امك

 ؟ج داماك نيمستقم ءاو:لذاني نيمستقم 74 بازع لال شل وب اناو فسار تبا ذعييروط عم او نيت

 قير قس سال ا هك ضن يبا درك زكي ذك ىلا باك لونج لين دارس و حس لاكن انك اكن

 رواتار قلع نر قرو ا باتكل اس نيمسققم ل تكل ضن اي دركي ب انك دشلا ذس لوفجء جس دارم مق

 ٌراصوكتءار متل كمن ويجلب دارمدارفا وو ك موق لك اظنفاقةلةيلع راصد ك ابك فس عتب جس دارم ليا

 فولو د ل لكل ب لئاش كى وبيسم الع لي نلت سابك - تروا كس ني درك إلى ولا وعكس نلاروا شيا ةاجاع

 ركأج سب مومك جري تمار نينتنزيي_ صخب وات كل رك يق سس ار او نس [فرط كتف لونج ل دارم

 - ك1 هر كل -اققفقلي روك ولاو ذاك ادق حاج فيج



 مضي ة زج شفا ةزلانَمَج م ١4 هراب )1١( ٍلحْنلا ةَرْوُس

 اذينة دب تسد كة م نو

 .ًةيآ نورشعو ٌنامثو

 - ل شم 18 كرت [ت متبقاع ناو اوس كل كوروس

 ىل ِهْطاَرُسأ َّنَأ لزن باذعلا ّنوكرشملا أطبتسا امن هحّيسِحّرلا نْخَخََبلا هدا
 2 ك7 مقاو هناف هنيح لبق هوبْنْطَت مولِجحَيستالَف برق ىا هعوقو ققحتل ىضاملا ٍةْغيصب ىثأو ةعاسسلا

 ىجولاب هل ليئربج ىا كيم اَلْزَي هزيغ ب 0َنولراَمَعْلحَتَو كلأبيزنت ُهَنَبَس ةلاحسال

 باذعلاب نيرفاكلا اوُمَوَح ارنا ةرسفم نأ ءايبنالا مبو ةواَبجْنواَتيَن ملك هنداراب عتاَنع
 2قكت حم ىلاَوَحْلايَضاَوِتمَتلَنَح نوفاخ وقتال مبومبغأد
 يدش ًايوق هرمص نأ ىلا ينس ٍةقظُننصَناَسإْاَقَلَخ مانصالا نم

 هلصصنو مدغلاو زقبلاو لالا مكَأْلاَو ٌميمر ىبو ٌءاظعلا يحي ْنَمًالئاق ثعبلا ىفن ىف اهْسَيب هنِبم
 نم ةيدرالاو ةيسكالا نم هب َنوُعِف دتستام َفدَاهُيَف سانلا ةلمج ىف مك اهقلَح ع ٍلعفب

 ةلصافلل ثرلظلا ْمِدُف نوكأ اهنِوَو بوكرلاو ردلاو لسنلا نم ُحْفاَنمَو ابفاوصاو ابراعشا

 ىلا اهينوجرخُت ةنْوكَرْتَت نحو ىشعلاب اهجارم ىلا اهنؤكرن نوَُنرُتَنْدِح هير ٌلاَمَجاَعيِفرْكأَو
 ريغ ىلع هيلا نيلصاو هيف اوبل هلَبِل] مكلامحأ ٌرُكلاَفتاَلِعَحَيَو ةادغلاب ىغرنلا
 قدخ َّو مكلابقدخ ثيح مكب ييجي فورين اببمجب نيضاْلا قالا لبالا

 ريغل اهقلخ ىفانُال معنلا ضيرعتل امبلب ٌليلعتلاو هل لوصف ”ةَّييزَو هوبكرريمَحْلاَولاِلاَو ليحل
 ةبيجعلا ءايشالا نم َنوماعَتاَلام ٌقْخَيَو نيحيحصلا بيدحب تباشلا ليخلا ىف لكالاك كلذ



 ١ 4 هراي 05 لحنا ُةَرْوُس كلن مكه هخفا تلاع
 نع ةئاح كيج ٍليبّسلا ىل هنو ميقتسملا قيرطلا نايب ىل ليلا َذصَقوللاَلَعَو ةبيرغلا
 .ْمُكَنَي رابتخاب هيلا َنودتيتف 5 ٍليبسلا ٍدصق ىلا ردد مكتيادب ٌرَقَوَلَو ةماقتسالا

 لبي لس [ب اع فس لاكش بج « يس الاد متر تاب تاير هج ذب دج حس مان كس دقلا لات اترك ورش : يي

 عروقلا تنس تممايقروا تميت نبال متكلا» لوم ل زان( تيبآورش 1 تقو للا (ايكلاطم كي اعل ) كر

 سام ةءايك بيرق تفداك تمايق لج «َبرَق ىنعمس ىلتأ رواء جو لاعتسا خصال, ( ىتأ) حس دج كسا
 ارم ير شاكطلا هو وكدا لروا جس كي للا« ىلاو ذو: عن نيقي د لايج تمم ىرلج لش بلط لكي حس توك

 تفس ل لود ةيسا تس دداداددل مساري قووك ليرجب( تث) سوتشف ( رثلا) ب ةربهالاب تس لاشلا لو جسد

 مك اي يوكن لاروا ةاد هس با ذغوك ورف اكء هس هرسضم نأ ورك اك اوك وكول بي « لين ءايجنا هد دوا تس اترك ذان بات اجرب

 ءارو تس لاقتن نا هوايكا دهب رصتقماب تل قري وكن بع زروا لاوفاسأ #  للا ور حس قادجب اذبل ليو وبتم لوك هوالع هس

 موز ءيدرك وبطصروا وقول اركك كابي ايكاديب سى ضن فطناكن انا« لا تس ارم يرش اك سا فول وك جس ءاددلا

 دوا ؟جس انكسر رز ناوك( لعب )وك لي هديسوب هك سوم تكي يكن ولا ( ٌعقرص) ككرانا ا ( تول ا درعب) ثحب

 تسلا ردقم ل خرم بضناك اسس دوا لي ادي لاي دكر وا( ليت ) س.اكرون ثنو( الشم )وكل ور واج كل هس ءاببت

 ب حس نولاب وا ناوا كن ارك كا ديب قيوم هد كس راه نوكولركو ملم اي ددكمكل اهقلخريثأكصض ع

 رولا لي( قكك ) حل انمدكس قراوسروا سدود« لس( هوالعكس للا ) يس تلظافتتساكدرم لمت لوسايليدا شدد اح( م0 لو

 كعابدو كه راها جيم دقن سجو كت ياعررك ص فوك اهنهر فرظرو ا دم( قب )امم فضا لينا

 شع اي) ىكشتقو لا رواومج تسال لاو فرط كل و ثاب كس نا تنذو كس ماشوكن لا كب جب لذ سم تشي ذ
 مجولاك اءاس هس دامجتدوروا«وب تاج لس فرط ىو ايا رج ىنلا تفوك عت لنا بسجل ( لإ ةسس تضع ذ

 كعب تتقيقتء دعب ل لاشفناج تنحرك تلح خلك ريفا كس لؤضوا لابو مك لو اهي كك وربشسي اكان

 رواه وحك لاروا ءايكا ربي وكل ور وناج نا كل هس داب فس لامك ل ساء جس نابرمصو قو تا ذب بداداببت

 ترلعول( تنجي ذو بوكر ) دوا« لت ل لوعفم لوفوو ك- كس تن زروا كس كس ئداوس كداب ادي م ركر وار

 2 كس ذ_اهكا فوت اريدج لبث ىف نم قتيل ليكم والعكس لااذبل جس كك فرات سوتضن ني وراق

 «لتاوت تاج مكنت جركادبي لب زج بيرو بيج قت هوروا عس تب اثعس ثيدع كن دج لج( ق١

 ديد تهاربوكب سل انب اح تييادبى راهم وركا ء ين ووجوم تا زيث تس اررلبج سدس كس قا اناني ساراس ديسروا

 -ىلاجوم لاسر ككل ات دايت اداب

 م6



 مسي ت0 ج خف تتلانمج اكن ١4 هراب 16 ِلْحُنلا ةَْوُس

 .ةعوقو اوبلطَت ىا ؛هربلطت «ةُعوقو َبْرَق ىل«َبْرَق ىا : وق
 .ةناحبس َحّيَس ىل ءب قلل وعفماكف وزحل خب ,ةتاحبس : و
 دئااع وتو مري ردصم ام ركارواءجس قرورض انوه اكدتاع لي ل صكس لت لوصوم ام لم اًهَع لك هراشا لش للا 4 قوق

 -قكوتد ترورخك

 تاب ب سات اجانانبلوتفمانياوكاه لامع كير ب ليث <درك رات ل أل ووو ىلاعت ردا هناحبس لب اّمَع : يوه

 4 يد لتر وا كيو ئنكس نفكر واوكل ىلا كيد زنك ناييرعبء ع حس ناطفف نر ذات

 .لينربج ىا :قلُوِق

 ؟نوكا باه ايلدارمدحاوركل وبحر خيص ةكئالملا اوني
 اهكفس قدعاو« ليث ىت نانا لير دار م حس لكاط لب يرم اي ةكئالملا تلاقذإ كاريبجج.ايكا ذاج ايا:
 اك خرب نا اذبلا لع راد سكس لال هلكدج لكرجج جس تسرد قاالطا اك خبري لا ققوم لتر اكت عانت درف بج رك جس

 ع قالا

 اه دن نم ل هرها نم دك يكد تارتطايي اياها قب لت هوم نب هكجيسهراشا للا هقداراب هتداراب : سلوق
 - ين اكباش وا ريضيتب تروا ض2 و

 .هرسفم نأ : قوق

 هس لأبيلا لاهي دوا اندم علا ودب كس قت لاق ب تاقتتشنك لاق اي لاق هرسضم نأ أبي
 < تسروانومو ريغم نأ ازيله لم “كس لاق وردا هس لي نق كس قولت حور لابي تلج

 ده باو” اكردقتل اوم يارفاضا نيم هوملعاو : قلق
 مبيايكى قفل نأ ل هلا ال ُهَّنأاذبا»نيكر شملا اورذنا ىا< فوزكد ورواه لوتفمل يب ىرعتم راذنا لأبي

 و هزمهلا رسكب نإ كج -اضاقناكل اي ؟ <

 -<.ايكأ ال هّنأ حجي ىاءج لاه لوم انا الا هلإ ال هنأرواهردقم اوملعا لابي كسي ١ «باج
 لج بوضتاح وو كذسوم لام قحلاب كسه راشا لش لاءاقحم ٠ قوق

 -< 2 < فلام( ليخ)ميصخ 1ع وراشا لش لا ةموصخلا ديدش : نوف
 .مكل اهّقَلخ ماعنالا قّلَخ هب ترابتيزقتء ع س ليل للام رشا. تي ءاهقّلخ هرسفي لعفب ةُبصن

 سا ءوم لص عنو سس نارواراوادبب كل ونداء نام اسك كل صاح رك 4 5 انيك: ءقد قوق

 2و متوز» ل



 ١ 4 هراي 05) ِلْحّنلا ٌةَرْوُس مسا مسج 05ج ضف ةلانَمَج
 - انبي ثيكم رك ءافدقسا ءانرك وصى ركن وم مرك 6 ءاَقد « َءوُفُد أَفَو ( ل

 هداغاك كت َنوئِفْدَنَست مريض فد. نايياكام ل «نوئِفْدَتست امي اهفاوصاو اهراعشا نم : يو

 ايكوم تسرد كل ما# ٌءقد رطل اء شقت لوعقنم اررس ٌءْفد ليدل

 وكف رس و كت ياعرك لضوفءاهت اهنم نولك ا تلي لسا نولكات اهنمو# ةلصافلل فرظلا مّدق : ّنلُوَق

2 

 -اًزابكل ورؤناو هات كي كمارآ :ميخلامتعت هب حارم : قوق

 ليخلا قلخو ماعنالا َقّلَح ىا«< ري ماعنالا فطعاك ليخلا كايوركءراغاركن ايردقم َقَلَخ «َقَلَحو : نوف
 .خلا

 َقَلَخ لولود ٌةنيزدوا اهوبك رت ئثج_ فطعي لس هلل ٌةنيز هَل لوعفم : قوق

 - لول لوعفسلس

 -ايكابال لاري نط ياك فو درك ؤ دل لوتفض ل وفود لوبي

 دس لخناكق لاخي زروا جس لخناكن يس اخء بولس قرف لبي لوفد باج :

 ثاح كي لا لالرتسااكفانحاءب باد كل الدساس فاندايي ءخلا معنلا فيرعتل امهب ليلعتلاو قوق

 39 غن اهك/ قلك وت ناردا جل رف نايب تنييز تملع كلك وعركر وا لورجتروا لو وحل ىلاترفلا كس حررط
 تيبآروا جس لا حس لوفر كيو لك تمعفنملكالاح جس لامر ف نايب لك تلع كيل ماهناك ايدج ايد لا رق تسلم
 روا ةساجايكركذاكتيقن ىلواري قومك ذنب نلامحا مكس لأب س انم كرب تاب يدوا هس كل ال كك ىء تق نيب

 -ةساجايدزومجوكلكا

 لمت ات دصاق نثمكدصنق روا ءدصقسلا لسبسلا ىا «< بف وصولا ىلا تفصتفاضاب «ليبسلا دصق :َيوَق

 -تءاراهريس ٌدصاق ٌليبسو ٌدصق ٌليبس لاقي «لؤ تك دوك ءار#_ريس دصق اجو: تسرد
 جا د قه ساد ب جب

 ها وست

 :م اناككرروس

 تفس بيو بيت كت د دقرك ذاك وتكبر اك جس ايك هكر حس تبدسانم سا لو روس اناكت روس: ما
 ل تروم اك لاء كت عن( طرق )قع ةروسم انارسوداكاءجس او: ل طيلكس نايب كس

 -جايارفركقاك وتتم با ىلا ثلا ري روض اخ



 سس تلال شفا ننتل مَع . ١ 6 هراب ىلا ةَرْوُس

 : نوم اى كرمرواروضوم
 تنام كقول« شامبو بخبر ننس دب كس ننس ا توك تسل« تاب اكديح تروا ناااطباكك رش نومهم

 -هس 3و7 زري تضازمو

 اق انبك اكن كرش جو كل جس ايكا يك رورشتس نااونخ كان تيدا يجدي دش يأ كس ديب اخ كريو كتسدوس للا
 بل انوكنلا فس هلاك ث تسد لس كى وكي دوا لن تسد ساد تس با طع كس هلادوا حس تم ايق لبا فن دل
 بامر فداشرا لت باوج كس للا احر احوم يتب قف لبيت جس ايكو دعواك يس دا زسروأ سدكب ولغسو/ن وفل ائئروا سك

 هك وليك ورم مشب يرق وف مقوس الاد كفي بي رقنك تل( فراعم )“ركن ىراب دلج متاكد ميني 1*ك
 كايد عروقواكس اكس قيم كك ب لطم اكنع آس لاس تم ايدام حس ذا مكي ارك يام رف ف تارنعت شنب

 -ه بي ةعساتتاس تدمشذك

 اله تايااكريح ليلو لمع تي ةاكرسدد« اني د تود كديح وأول د ذك دي رشريكو كاع ااخاكت ع اهدوكذ

 قع ذس لاس« وسر توج لع لاوفارز فلك, سوطخ فلكس ايند كت هتف ء ايما اخ رك ل تالا ةللع مدآ

 دكان كيا كرا لو ركروغب قت ىككعرالطا لوكس بابسا كس ميتا لاح كس سرسددوكل يا كالا جايك يئديح ل ةديقع

 لق تابوت كيا بسك بس هوروا لوبتاديبي لي لوطخ هل ولك 9فلذك بي تاقوا فلك القت تارت رنج لي

 تردد ظفلع هس ناكل يد قم اهت يكف سال نام« قمم ليل تاب يدك احاجوم روكي هنت ل نانا ةرطف لوم

 دس تييادب نرسم رككو لن ل وقبر وا ققو ضايع نبا لو لبي تيب ادارم

 تايشارب روط لش اىديح ون ٌهريبقع
 تايثا كديح لكى لاقت نقحس ياشن كت انئ اكلك ع نوت آنا (ةيآلا) قحلاب ضرالاو تاوئسلا َقَلَخ

 تاتئاكمورخف لاقت ثياوك ايار فرك ذاك لانا قيلدعب كس سا ايار فرك ناكني زروا ناس 1 ولك يحس بس لوا«

 روا تّنذ اطوكت قالا فبعض ا بحب شم نيبمم يصخ َوْه إف ءايار فكس كن ايبانوم حس فطن يقتل يا ءارتبا كن اسما «اينب

 2 خا لي تافصو تاذ كى ءادخ لوم اطع لايك وأ

 كس ناةرقرواء سين كادي ب روط وصخ كل كس هتاف كس نانا ايا رفرك ذاك يل ءايشا نادعب لس قيل لانا

 نا انت ب كركي كس اك ثنوا تس لش لودوف اج وتلاي رام وراوا ذي اك تشيعم كب ررعروا كت برب وج بطال وا تس بَ

 سا تا فود كس لس نا لو تدم ل صاعوكن اناا فوج سس ودول اجري 'اهقْلَخ ماعنألاو' ايار فركة اكن ا كي ك-

 يدرك اي تروط

007 
 ها نش مرعنا>



 ١6 هراي 05 لْنلاُةَرْوُس موس مج 00ج خف ثلاث

 رايت هريختو نات حس لاصكر وا هيك رك يس نانا تس وا ك ور ناب نا“ ٌءْفِد اهيف ركل ليا 0:55
 دج اترك صاب شن رك مسوس قدرك

 لكن اناا يضر فب تكس نب ى كلك اروخ باه كعرذوكض سس سب ودون اج نانا ثم« نولكات اهنمو 9:
 اليا تهدود هع ناددا ل 72 رول حل ودوناج ترورض كك اشإل روإ كارو كل ود تل لالرورش ىدايغب

 تشوكل لوروناجك- ناسنادتاوفراي#روا“ ساند عفانم و” فك كلا وف ماع لاب رواه انكسر كر ايتاذغ نب رتب

 ىلاويحوج س هراشا كف رط كت اداجيبا ننس بس نا لن لانتباو مابببا ىلا« ليت تسبلاو حس لولاب دوا ءى رب هرب
 «فراعم) 2 كل وم كك ماقد اي ل لّبوم دايك با كا ك ءايشا ىلاهتسا اود« بلا ذا كن اسما تس ءازنلا

 كس هس اهواك ايكا يكن ايري قل اطمكس قوز ك بعدم اذ ليأ لس لا «نوحيرت نيح ٌلامج اهيفمكلو
 مارآوو بحول راي ليث تس[ فرط ىك وم كم ادآ فيا حس لوكات كم اشو بج اضوص ليث دير ذاكت نع ذردا لام

 هرب اظهاكتلكوشو نا ضال كن اكل اد كس نا حس لويشيب وم تنفو لاو لن اج فرط كوم ايدج كلك يس لوب:

 لن يبدا ككل ور يشن ارد رود ناداس لمتوب دايهتروفاج بدك ايكت ايب يهدئ فروا كيأ اك وروناج نا لن رخ آء جس ان

 لوزابج ّلاومدوا لوكروا سول اك بر يآ تب نلكريفب لذ لش وحج ناج لاسر كن ااءاسس ءاهتتروا قدامة امج
 - لق خت حس لوروناج نا كلانا لشئ ذ كس

 وع قيل تجاوب مولعمبسانم كرك اك وروناج نا بادحإ كح نس كرك اكل وروناج لالع لاو ناب ةساعك

 ويري قاظغاوو عرش هرزا لوك ئقلخت و دئافاكن امنا حس تشوك اي دود كس ناهس كس كح ئرادرب دابا ىراوع

 روك مث ةنيزو اهوبكر تل ريمحلاو لاغبلاو َليخلاو" «ايارف+ لإ رون س جو كف س دم تبعك
 لوم تن ز ثعاب كس دايضضورواوركى راذسيب نا مك تكاديب تدك

 اكنلا هداف مكتبي حس لي دئاوف كس نا دوا ءاينر فرك اكء كرك« ساء ثنوا قتل ماعفا لوا ذس ركن آرق :شلتتتم

 روا غنم قراوسسس ناش يدا وفك نا ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو اا رفيس كلنا تس ارب ءايدرارق انا شوك

 هرج زول اجلي تلالدوي لس لايك بيرك لابياك اهكت شوك كس كذاك كل صاع تني ذب تسنلا

 لكنا ضب ثييدح لقتنل يروا قافت اكءاهتقفروهمت قرب لوم مارح تشرك ارجوا لح دك لال الط تشو اى دك
 تاكرسددوا تلعس كيا ل لآ ئاعتم لتاورود كثي دع لع لماعم كس #ازوحكر كي كو قك حارسا كت مرت

 مثلا ماما «معارت ف نوي درا رق الح ف ضن تكس ومب فلكل مب ا لااوقا - تماءابنقف كل ىاس لوم مولخم تست
 ادرار قو ركاب مارت حررط رج روان دكت شوك < ذو يس جو كل لو ضراعتىا نس كليك هفيطولا

 (صاصح نآرقلا ماكحا)

 عا قشبي مرمزإ>



 مسنلج) كيلا جس غف قتل اثمج كايف ١ 4 هراي )0١( ٍلْخّلا ٌةَرْوُس

 لص اكشن ذو لام كس بقرف لين ما رتركو رفات ج ركع جاتو مولحمزاوجاكتنني ذددا لام حس تيبآل ا :ييلمكَم
 فراس جات دابا اك وتمت كى اهقدقلاي وت كل د نسا

 حس كل ال كك فس دك يظن تايللا كس ضرما رول لش ناايمرد تيب آي < ليبسلا دصق هّللا ىلسعو
 كلا وج درك ع او مشن رارصوو كل كس لوك لاك جس ايل مذ ةيسا هي انب كمي دق هدصو خيسسا فس ىلاهت ثلا“

 بجسالاد ساكو

 لاو دوا تإيآ ماو مانق ناو ليو كك رركر يفغا ق ةتسس ارت زين سر سود فس لوك لوب ف الخرب كس سا نكي

 نلونود« تاج ايلترجج كان اضاقت اكتساب يار رفد شرار« لج تح ر تكتب لي ىتا ركب اهلا لود اذ ب حس

 ردا يئن كت ردا ىلا متنساارص نسج الج جس امان ب تسار ل الاد كلج لين ا اج يدرك حاس حاد
 تل ا ملت سارت زي

 نوغرت َنْومْيِستوَيِف هيبسب ٌتمبني رجس ُهْنِمَو هَنْوُيَرْشَن د ٌباَرَسُدْنِص ومحل ًءاموامتل َنصلرتَىِنْلاوُه

 هيل 0 .ةيرامشلا لك نص و بارعجلاو َلْمِخَنلاو َنوسَيْرلاَو سرنا هيكل تلي مكباود
 سمّشلاَو راَمْلاَو اهتلاَو لِيَ رو نونسؤيف هجنص ىف ©َنْوُركَفَتَيِم هِوَقَل ا

 نزلا ناخ تلعنلاب اتسم نبجولب ٌموجْتلاَورَمَقلاَو ًادتبس عفرلاو دهان وعانلي حلا

 قدح ادام كلرخسو نورثدتي 0 «تذاراج رج

 ابريغو ٌرفصاو رضخاو ٌرمحاك ةُناوُلأَقِلَمَحم ك كلذ ريغو ٍتابنلاو ناويحلا نسمضألا قمح

 هير هيوكرل ! كلذ َرحَيْلاَرخَس َىِؤّلاَوُشَو ن َنوظعَتَي © َنْوُركْدَيِموَمْب هيل َكِلْذَد نإ

 ناجرملاو ٌرلْؤُنلا ىب اَهّنْوُسَبْلَت ةَيْلِح هن اَوحِوحَتسَتَو كسلا وب اترطامْحَلْن اوكا

 اوعَتبَتلَو ةدحاو هر اود لق ايف يوجب لشت ا ءاملا كلم هل َرِخاَوَم ننسلا كَمَا رسبت
 كلذ ىلع هللا َنوركشرمكْلَعَلَو :راجتلاب ىلاعت ِهِلْضَف نع اويلظت اًوُلُكاتل ىلع ثاعع

 اقر لو بو لييلاك ان بيف لْهَج َوَمْلِب رحت َديتال نأ ل تباوت لانج ارضا ف ىلا

 ىنعمب جابو رابشل !اب لايجلاك ىقرلعل !| ىلعاهب َنْوُنِدَبْسَم ْللَعَو مكدصاقم ىلا نود 0

 يف مسالا وكب 0 ةكلاوبو , قادير ليللاب ةلبقلاو ىّرُطلا ىلا َنودَتَْمُه م

 ًالضف اًبوُطِبْضَت "موصل هللا مقا لتْنلو نوم وف اَذِس نوني ال ةدابعلا ىف هعم انور
 هو 29 دق م

 للك مكِناَيْضِعو مكريصقت سمعي مهن يح ضلال برغش انف د ١

 عتوموز »لل



 ١6 هراي (05) لخلل ةَرْوُس اكان نمو كلج خف نلانَمَج
 7 1 تا 25222222 22

 ُمانصالا و بو هّللافقدَلم َنْرُدبْعَت ٍءايلاو ءاعلاب َنوُكْذيَنْيْؤْلاو "نوبل َمَوَنَولَمَلَعَي
 00 2 1 711 1 ردع در ع 20612 52252 7081 2+

 ”ءاحاريع ناث ٌربخ مهيف َحورال ٌتاوُمأ ابريغو ةراجحلا نم َنْوُرَّوَصُي 6 َنوفلْخَيِ هوا َنوقْلَذَيَل
 اهلا نوكيالذا َنْودَيْعُي تيكف ىلخلا ىل 9َنوُمحبي تقو نبأ مانصالا ىل َُنورَعْاَمَو ذيكان  7 1223322يتوب ” 1 ١

 بيغلاب ُمِلاعلا ٌيحلا ٌقلاخلاالا

 3 : 2 ٍِ 1 رع مح
 تس اىارداوب غي مثلى ا اياسرب لاي تلولداب ناسآك- هدا تابت ص ىداش» : يطرد

 زوادز روا ناو 32 اب (ىلإي) ىاءوب ةسوجت وكل وروناج خا مكن كس ذة اكل لإ قا تانابث

 « ل لايئاشن ىلاو نسكت لالدرب تيينادحو كي اقتادخ لي لد ززج هروكط مانق ناك قب تس. ىلا لي كس متر روارولا

 نزوا تار فس ئاروا لب ةسادس نايئاوو لب تح ب نج نو ل ركرلرروغ لع تعنص كس اج كس لالالا
 59 0 5 - ٠ - مس . م 2.

 ريب لكم كس ادت سكس بشن (سمّشلا) باكر اكل لش ماكعسدابب# ( حتر دفقيا)و(لوراتسواوكأل لرواد

 « لت بارعا ل وفود هروكذن كلم (موجنلا روا رمقلا) رواتسمجو لك و/ءادتمدجت اسكس عن زروا و: تس كف طع

 لت لايئاشن تسبب لب ىاريشالب تسجد كف # درت عفر دوا تجول كذ#س »لاح« ديت اسكس بضن (تارخسسم)

 اري كل  ءاهن غي نع ذس لاو نوزيج ىتنبم ل نكرر وغ ( نتن ) لن تنل ماكسس لقج كك لوكول نا

 (هروكت) نا يقل 20 هرثو تابنروا ناويح هو «هرغو در ز روارثيس رسمك بج 2 مف لب ود كير كس 528 يك

 دروا ل4 لي لب ساروا كك قراوس رابمت ةنح لا قايد رت ى تسبب كك لولاو ركل ص تجين بي لوز

 نتكول كف رول حس لبي ساروا« لبو ةاهكت شوه زاتركل ف -- سبا كات نو عيدك نإ كه لزطو

 تاج تس تاو وت كيأ تس لن قلب لوم ل جج و ىلإ كوم تتكب دوك ويتشكمقروا « لإن كح وسروا ىلوصدوروا وني مناك

 اولكاتل فطعاك(اوغتبتل) وركبسلط ( ىزور ) لضنلا هيدر ذك تراه تك اتروا« لن قلت لوم ىلر رج وكلي لاي دد

 )ل .درلل واكتر بغابيي كساو كيس دن ل نيب ذس اارواوركا دارك اكد من ب ىلا مكاتروا تسي

 ل فاسد فتدصاقنم غيبسا ماكان سس ردوا لب اني لرش دن ا. ءكس لبن ل ني زروا ركن تلكرج ( ىلار طا

 مهل ذ كس لوراتسروا لي ند حس لو ابي كا ريبجوب تس ركل صاح لامر متي نتج لب انب لايتاشنن كما اكتسب« رواوكسك

 دج بارب كس لاس اترك اد يبد ثلا هوايكن ث ةس ركل سا لامنجر لي تار« ىدبقدروا تسارع موجن تكمن روا

 سا متايك ( دحوم لييارب نتن ) لوم تربل يرش اك ثلا لع تابع متركن ترك لن تب. هوددا اترك ب ديب( ب )

 اداركشاكن لا متللاجج , تكس رك ير خاق وم ايان ركراشوك وتمت ىكطلا تركوا و لس ناميادك تسرك بل سا تحت حس

 وتمنى يا ليم وجواب ك لومنرفانروا سويت اتوكىراهتوور[ظلحا بس نايربها بول الاد خاب ىلاهترثلا لقب «وكسرك

 ه6



 مضي ج شفا لانج 6 ١ 4 هراب )١5( لْخُملا روس

 ردا نين سك( كرنب ) لو راكي رك دوج كدللا تكول وكن تروا جس انناجوك ادقلاوركر ب اظوج دواي متجر وا يس جزاوتس
 نا ح لاخر لت نلاج بس« لين سدس حس هرب رحتي نت لين قولوخ وو تلح ل ئاديج دكر

 ؟ 2 اج كى دنب لوك ن ارمي ال ؟ااج ايامنا بكوكق ولك كس يروتش كيب توك اتي نا دوا « حس ديك تيب لك اج ل

 وت بيلا ماع ءوج ورش ومب قلانوج جسام قتوؤتروبتم عا

 لات لأ واكو بوصنمتسس جو كوم لاح لي تروص كب ضب سمشلا (تارخسَسُم) لاح بصنلاب : موق
 ديو كوم كءادتبم ثارحخسم ل تدوص كيري ٌُسمشلا دوا« كوري خس ل اعردا اكرم لاعحس بسروكذن
 ١ تاو لفرص تس

 جايك راشا فرط كى ركلات فوذج رس نس مالعرضني_.ب ٌليللا فطعاكى ا ًارذام : قوق

 -(رجوكإ هروخم هاَرْخَم (ف)< تقر جامي َرِجاَرَم : نوف
 -ج ف رتملمب لي نايمرد« ج.م !ولكاتل فطعاكل ا اوغتبت( ن) ١ولكاتل ىلع ٌفطع : قو

 ل نك لعج ردنا ىقلا ل كلحا < َيياورفطع اكل 'ءاهيف لعجو : قوق
 و هللا نود مرت وارواهىلاعرتكن وعدي نيذلا «ُثا ومآ «ناث ريح قوق

 ايكم تي ظارتغااكتمجاح دعا ذبل ريكا كتارا «ءايحأ ريغ ديكات : لوف

 هلع لإ تود

 جا 2 قه سد بج

 وفل
 ديكرج رماد هكا حس نيعنذ رواء حاج الوب كك تضردراد تكا اففلاكر جش «نوميست هيف ٌرجش هنم

 كا .كذاكذ امج ك لورؤفاج كس آلا نلحا لإ دارم قنوع لع تي آلا هريغو ليك« ساحكاميدج جنس جاج الوب ل
 -ه تاق لامك مدين ولت

 ان زوج لك ةسج لوكا جوك وروناج لو ثلس لقب قش تماسا«نوميست

 ركذاكتانئاك لقت اسك تلكب ير فو بييرواي بلاء ارت ب تايآم انقنلا «نوركفتي موقل ةيال كلذ ىف نا
 2 ىاه الفوم هرباشم يوك اكريح ل كىلاقت تحس لامك ب لس رباوشو لاو هي اوك ولاو نس رك روف لتس

 رول تضروروا قوي ء ع لو كك نولاو خي وسلب لاك يار ف لن نايعرد داي دابة كس كلو لي لات آ نا

 ا للا



 ١4 هراب 150 لَنا ُةَرْوُس 6 معو 909ج هخف كلامج
 نع ز لك داو سي شالح ات احرق روت اسك تستو تعنص كن اش لترا قلختاوريغو لومي لكي كس نا

 كرات ربي ساروا سلك تمخرد ناشلا مي يآ حس سارا سيدي دون يع زيد لاي دوا تل اةردنالس

 د تاكو تعنص قلن وات بسيد لومي

 [آءلج كيب ك- سود كيلاك دوا تادعس ل لومناشن كل اكتر لادخ خلا راهنلاو ليلامكلرخسو

 روا تلك رجتاسكس ماظن ن يدم كيأ كك نرروسددادنايررط اء لنس قت حارو نوكمركت ارد لابو اكاك وكلك تنس ع

 املك د تس دولاب ل باور فر شيبس ك- لااا دهتاسكس ب ورغو عرولظيكسر قو سشروا تطروم 1ك ددوا تااد لاذ يعج

 حررط مدا لدا كياوك وراتسم اقروا رروسدن اح حس لارا تق نيا فى اضتادغ جس لاح ىرتذ لانا ر يخل ناسا

 د اكياس اي قس كار ذاك يكل ابن ساحل لن لوس اكس داعب
 4 هس ركن ايب ع نهود وقس نانا ل نااروا تناول كن يي زروا ناس ءا ولك تل رحبلا َرخس ىذلاوه

 ىو امك  نايباكن لا لن دماف ايكا يك كس نانا حس غلاب تسلح لكى اقف ردن كس لور دنم دعب

 دارم« بس اني لاكن ناءاس كت شن ذ كس ةعيسا نلاسن ارك كل طوف لبي لاكن يهدئ افارسود اك ايددرواء سات تشو ذات

 ارم كس وكف رط كل ودرم تدبن كنتي كح تادوي زج دكا ليو لكن حسددنموج لت تارماوج دوا لل وم ىلوم

 ترو كوريغو كا هوالعس لاء كَ لس يآ لودرم تنعم زو بعز كل قتروعل صا روك لس ساء لين ليتر وك

 هس اترك اعتسا قرم لب

 كسه ديعبد الي وكايرد فس ى اقتل كس ب بلطس« حايك ياتو دتافارست ياكل داي دد خلا هيف رخاوم كلفلا ىَرََو

 ردا امن انركرفس سار كس ايدو دقإرط ناس آس بس كرفس لس لوك زاردو رود لكي حس داجيا ىكذامج قاوم جس ابانب تعاد كرفس

 ليو ناس اكدبآربهآرد كلا لد ابجت

 - ديم «ديمت«لؤ تكدر اهب ىراحب جنك ةيسار «ئساور «مكب ديمت نأ ىساور ضرالا ىف ىقلاو
 ايا ذ داش لاقت نتا ثرا ٌةركدكل يب ب كس تيب آن ثن لن كس خس كت كدت لارض وا اك نخل نقش

 لوم عقاو ل حس باج ىلروا ىرامب حس باج ىسوو كس لاايانب ليس ءاذجا نازاوتسروا لوف تبل وتلك تمم
 ردا اجي درارقكرختت اس هريدتم تك ايت اجانام ناكاسسعررط كل ورفسالف ماع دك بن ذاك قي جت ى ال اكل

 ل ركن زاوتموك يي زءا زج روا عل كس تكس وروكت كرت ىلارطتا سا ىفومب تكرت ىلار طغت كيف لي ناب لبي لاقتروص ل وأود
 ركو قل كه ريرتم تكتل اوس د ىلا كح رك تكرت يلارطفتا هو كا ايدك نل ذو اك وئاهي هب نع ذ فس ىل ات تل

 رواه نت ى كك روف ايف ل طسالف مك د قروا < لك تك ىو كني ز لإ ةل كك لك بج تادايس

 حس تايثااكس ان لس مركن آرق في درك اد هدايز ىكروادك ا ذس تارت تس دوا لي فتن لسا بسس الفد دج



 م0

 مساج تكلل جحشف كل انَمَج 0 ١4 هراي 05 ٍلْخُنل ةَرْوُس
 نيم داي روا كك هريرشم ت كرت اح ايكايكدنب ير كس لوئاهي وك جتك ارطضا رب قر يبكى اشروا

 (فراعم) جن تبان كك ني زررط كت ادايسكيووج كو

 1 رم قار رفربتحرم تاب ادحب كس ذ_ كرك لصخناكتحازماكق يروا اكل وتمت كى لاهتدفلا لبي تايآ تشك

 ريا رف كلا« سيتم دايع لال لوكاوسلس سا كد يح كى اغت نتج هو < كى نايب لصف وتمغن بس ناك

 لكك ناروا تخر»« م انب تاناوبحروا تاتاين انياب ددودوكةنانب نا 1و نب زانت شالا يكوم تبانيي بج

 رك ينادي قوكيوج لك اجوم نما. لك وتب نا < كل اسد قلاخ لك وزجج بس نااوج كت اذ هو ايك انه لومي
 تميصتتسقما 1 كح

 ىلاعت هللاوبو هتافص ىفالوهّتاذ ىف هلرْيِظَناَل ةجا] كنب ةداسلل ف ةحتسملا ركل

 اهب اميالا نع نري 15ر0 ةرفَو ئادحولل ٌدحاج ةمهبولف ةرخول اين ]اي َتوُصْؤْياَلَنْيِذَلاَ

 مهلقاغي هنا ىعسب 'يْوَسمْلا بيف لَ َكِلذب ْمِبْيَزاَجِيف نوعي مني اممم اًنح مَرَجحَ

 بَينَ دمحم ىلع كين ةلوصوم اذ ةيماهفتسا قمه َليقآَنإَو ثراحلا نب رضنلا ىف َنَْنَو

 جلل 00 اَولِعْحَيِ سانلل ُدَلْصِإ 6َنْيِلَوَأْلا بيذاكا ُدْيِطاَسنأ
0 

 لالّصلا ىلا ْمِيْوَعَف مهنال وليم ِضُيَنْيْلاِراَسْوَأ ضعب َنِصَوةَمِيِقْلاَمَوَي يش اهسنم رْثكُي

 .اذِبب مهلمج هَنوُلِمْحي 0َنوُرِزَياَم ّسْنب ةاّسسالا مثالا ىف اوكرتشاف مِوُعْبتاَف

 59 0 تتح 7 ب 701 -
 لاتمام هيي و يبو اكتدابعىدابت : "يلي

 77 تس هال نامي اري تييئادعو هودوا نثر ةويرا نول كم كس تييئارحو بول نا كر لن اميري ترخ آكل ولوج دوا
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 ايمي هدول ”جانناجوكت اب لارج ىلاقتدثلا كس تاب وت لو كساد وكنا ءازج ا هداذبل« ل ة ركرباظردا ل 3

 تيب ( رك ) للي داب كس ثرراحلا نب رضنروا ءاكمس داززسوك ارك خل باب اترك رشي وك ولاو ن# ركبت و ءاك سد

 ا يلا كش مسن ل ل اابجروا« لوم لذات

 مانت خيا كولي راكم اهنارك كوتور دجتنن اكل ساء لين صقل وعكس لوول دعي ءايد ب بادج كح كس ذكرك وكدا

 ك وكول ناروا كل لوب ةسو/ عسانا ند ل تمايق نجي لي لب نقر اس هس نوازل

 لك تارك أ فس لوكول ناك نل- سا اوت يكد ارك حس مجو لكك لكنا فن وكول نااوكن تنصح قب اكل وم انك
 يدك ج ؟ج جوا ماسيكو ومجد « كس ومب كير شل وفود ل انك سو كج كراج كلا ذس لوبا الب فرط
 -<جارب تيياه اناث اهياكنلا تم لين جس رامتا



 ٠١6 هراب (05) ٍلْخّنلاةَرْوُس 0 معو لآل ج خف تنل انَبَج

 نفت 3
 يا ذبل ل تاك لُعَفَت لاعقتساكايدركءراغاك- كح نوربكتم ريضأك ن وربكتسم :ةوريكتم لوف

 -ج لائعسرو نت ب بلظ لابي كايد ارتلا

 لسا ساتسردانركلاهتسا ك_ < لاقت ظفلاكسح كه بادج اكل اوم ايي م هِقاعُ هَل ىنعمب : نوف

 -< كاي ماقال جس اتون م بلقرواجس تيب بش

 لا ارتغا لوب اازباءازس وتس لين دارم وت مزال ك- بح مدع : «باوج

 وه : لاق
 ؟ح جايك كاء.دقم (وه) كوني
 نيلوالا ريطاسا لكالاحجىرورض انو لمتب ك كس لوقمروا < لوقماكل اةلكدج نيلوالا ريط اسا :(ُبْلوج

 تكف وذجءادتبم نيل والا ريطاسما كا يدرك راشاركى اب فو جو ه فس مالعرسفمب حس ليتم اندلعت نتي درفم

 به ماتلمب ركوب

 -<اكتبقاعمال ل اولمحيل كج هراشا لش لا رمالا ةبقاع ىف : :َنلْوَق

 -ج مذلاب_ر وصي اذه هلمح : : نوف

 5 جم د بتم 2

 جتف وفل

 َلَعَجَأ" ل تموج لكاتب, كل كس نيكرشتو نيكس يركريلتاكدشلإ ليا نت (ةيآلا) ٌّدحاو هللا مكس
 روس: جس تاب بجي ىاب ري اي درلووبتمىت كيأ اكل ودوبتسم انت لاا "ٌباجُع ئَّشل اذه َّنإ اًدِجاو اهل ةَمِآْلا
 هنود ْنِم نيذلا ٌركّذ اَذَو ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا ٌبولُق ثزأمشا ُهَدَحَو هّللا ٌركُذ اذإَو” ايكايارفلضرمز

 «موداوسكس شا بجردوا ل ةساجوم كل د كس نيكس قا. اجاجايكركركذاكدثلا كيا بج “”نورشبتسيمهاذإ

 - لو توم لف الع انج ايكركذ اك ودوبتم

 كت اناسحاو تاءاعنا ةييساروا ىئاركك وكشف ىلاقتدثلا لبي تيبآتخذك خلا مكبر لزنا اذامْممَل ليقاّذِإَو

 كك آقاليجي ل فانكاو فارطا بدج ايدج اكت دود كافل ىف < كذاك هاركدك وردد كس ناكشم ب ايارفرك

 ؟ناإن ةييسد مدت يكعو لن كل اركب ىت بحاصو# لابي دامك اج امجول بحب حس نات تاج لتكن اهب كاك
 لبن ظافلا يا شيب هاكر افك اوج اكت الاوسكس ما «درييغو هريغد ؟ لن يكن ياضم كس لا ؟ جس باتل كمت آرق

2 
 ه| نشجي نمإ>



 مساج كن لالج حف كتلاَنَمَج الذ ١ 4 هراب (15) ٍلْخْنلا ٌةَرَوُس

 لا مرا لاي < جهد لولد لوك لتتبلس بانك وم لال كب آردا ففي ىج لع لوكس لكاس نتركه يسد
 اكنلا حس لن نات سرك ابك م باوج كس لولاوم ناكر شمتساب دج جس دن قيد لوكس تا كبس آروا تس بآل
 يدك انس ديكو يب لا ذكرك رق لن تق وشك سكول شذك “نيل والا ُريِطاَسَأ اولاق” انف ى كي هلت كيا

 هاد وبار واكل ومن نكس نا تم يق زور ءاكس ياني ادت كلما لو تس دكار توك ورع ودك لج ناين ابل دكن آر قرم اخ

 تولي وكوب لتس ومان يار فر جي دوا اكتسب ب نلا ىل ايو اكن لا لين جس درك ارك كولي وكن تن «عس قت نيب نا
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 تسد دبا رع تبع هذ لإ < ددال ريا سا

 البا نِتاَقْيل ءامسلا ىلا هنس دَعْضَيِل ًاليوط احْرص ىنب ةورمدن وبو مهِلْبَقنم
 ابشن َدَهَف ةلْولُولاَو خيرلا هيلع َلَسزاف ساس الا ِيِاَوَقْلا نعمان د

 00 00000 اخت مبر ىلْمِهِقوَقْنم ٌفَقَتلامِهلَعرَحَم
 ع مندي وة لشنامركملا نم ُهؤُمْرِبَأ ام ٍداَسْفإل ٌليِيْمَت اذبب ليقو مهاب
 ديؤُملا َنْوُمِلاَحُت نوقع انلرثلك لل كدر قاخ ١ اخيبوت ةكئالملا ٍناسل ىلع عليا كن

 0-5 مويا ََرِخْلاَن)ل نينسؤملاو ءايبنالا نم ملح وأ نذل لون ُلوَُي ىالاَق مهياش يفا رهف

 اوذانثا مَلَتلاوَْلاَف ركلاب ره ل املا ءايلاو ءاتلاب ُمُهفَََتَنْيِؤْلا مهب ةتامع ْوْلْوُمَي

 الميع هللاَنَِلَب ةكئالملا ُلْوْفَف برس ْةَوسنِمْرمعَكأَم نيلئاق بوسلا دع اوُملسَمْساو
 ىواسن ىا ىوممسْنِبْلَ هيف خم بلان + ملٌلاَقّيِو هب ْمُكِلَزاِخِيف نومي

 هدئسح ينو ةْلشَف ناميالاب راسل نيل ا ا َّ ََك لا ايل 5و8 نويؤَتمْلا

 ماركَمَدَ

 توملا دنع مهل نوفل رفكلا نم نينرباط َنيبيِطُةَململامُهدومَت ثعن 2-2

 نإ راثكلا رَِتْنَي نوري ام له ©نولمعَت مدنا امب هج ولحد 0 ُلاَقْيو مكيلعولَس

 ٌكِْدِك هيلع ُهلمتتملا ٌةمايقلاوا ُباذعلاكيررمَق أيد مبجاَوْزَأ ضيقل ٌةَّكيلَمْلا ءايلاو ءانلاب مهل

 ريغب ميكالبإب ُهلرامملَظاَمَو اوُكينَأف مهلشسز ايدك ممألا نم هلق نصَنيِلاَلَعَف هاوس لعق امك

 َنْزنَقاَحَو ابًرازج ىل اأو عاَْماوَصأَف دك لاب ©َنوُمِلظَْممسآَواَكنِلَو بند ف

 .ٌباذعلا ىا© توءزمتسي هياوناءاممهب 34
 همه نو)>



 "14 هراي (1) ِلْحّنلا ُةَرْوُس ملا مسج تلج شف كلامج

 هج ب لاك حامت يانيدرانماجغوا تمم كي فس لس اق ذورمند وردا احن ايكر كى لوول لكي تس نا : م

 مدهموكن ارك متل زلزروا قش آرب ناك ايد اعلا حسذجوكل واين نا ىلاقترثارخآء ركل اق سولاو ناسآرك

 اكل ابتجايك آت لابو باذعري نلادوا كس كب كس نلاوو تتذو لم لي ذي آيا لبا ىكن لاري لورس كس نارا ءايدرك

 وكل وبوصنم ناس ليترك ايكابكرواءامق وكلب باذو لايخ كس نادك تس تمم ىلا نتن انقدن وكن اكو متو لب

 مهر ؤ كس وتشير فروا كه ركاوسر لمتادثلا كتم ايق زوررجي ءاحت ايكراوتتسا فالك لوسر نس سوبناوكن لن كف لكم اكان

 ح ندنؤم نب تزل ع نيتؤم مقلع داي كس نتج لإن لابكء اكرشوو سر اخ متر اهل انيق تس نادألا
 رواء < سورفاكق ب دوا لاوس انيقي كح لب نيتؤمرواء ايبا مايك ايكاطع ملبن تنروا ءكتس تس ركفالتخا

 تتذورخ 1 ) ل ترك بيرفكت لاح تشرف نلاج كل ورفاكن نب كس لاتكريروطكس ترس اهي تبييصم كن لا تاب
 تس كرابظااكاضرو ميل ستتفو كس توضروا ل ةيملاة رايلي كتقو لاء تسد سم هيدا اكس كفك ( فت

 متمو: كت رك يبو انناج بذخدثلا لكلوك لاب ك ليش رفق: 2 2 سكش لوك من لز تك م
 ربك تاك ارب ىتايكم و ءقاجومج لفاو ك_ ك- ضيبب لي لو اورد كس او اورد كس مث مل ب كيا ج ابكت نادل اكعس داز كوك

 هدزت ؟ايكل زان ايكذس بره داهقل و تجول ( تش رفا) حس نا لن كك حس كش كولوج دوا ءاكل ولا سك

 ى ّنالمب 2 ك نا كى ضانو ل ا ديار ذ ل ناميا ذس وكول نج جي( كلزان) رخ ىرمت لف يسد باو

 كت ارادذاقدثلات] اهبذامدواايند رتب« ىت تبي تنجب نش ت رغ آرادروا حس كرت هزت اي تنس لالحب

 <« ءادتم (ندع تنج) ل تاغاب ك1 تسد فيم بوت اريك كس لوقت تح ءاياررف لبي داب

 بلطي لاا كولي دي دج اى لوم ىراجج لير كني كس نكس لوم: لشادوو لب نتج رمت كلا ءاهن ول خدي
 لب لاع ا ةش ترف لتر لكنك اكزيت يهد جس جاف اطعماذجج عررط ىاشلاوك هراكز تي اكهسسدكنادد كس نيك

 لس داب و تل توك تومحس نا( تش *: ث) لع توم ف اصلا ترق ورل نوكأ

 كتاب ىكا فرص لي ءاج بج لاو لب تننج ل دب كس لاما نسا اًكيئاج هك نلا ل ترث آروا «< السى
 كبرت ايامك ءاترداءاي (مهيتايز ل اهآ كن كس ذلك تبت رور لكنا ساي كس نا شرف اكيسراطتلا

 لوتما ليي حس ناايك فس لوبا حررط لج عررطىكا« اج كوم لتي باعد ناداكت م يقي باع نب ملح
 ليم لوكيي نا ة#دثلا كس ككلب كس مرر يخلوكن ا« تكس يس دركك الب هود انج لولوسر نيس( نتن )يكتف
 لكلامعاك نا تن كح لب بحت تح كس لامعا هس ب كا ل ب هت سرا تيا هيب رذهسرفك هد نايايك

 تاذي ثلوب كلاب ازع قو ةسرك ازا ىلأوو ك باززع ضال وكان

 هءازشجي مرتد



 مواز ج غفل انج م ١4 هراي (05) ٍلْخّنلا ٌةَرْوُس

 -تاكح َدَصَق زير يف نيم حم لهو 2 2 قط قلم ع ءَدَصَق: دَصَق :ّيِلُوَق

 .هياهنُب لاصيتسا َدَصَق ىل.ج فوزه فاض لكي سلام هاي يلو

 ارم نانب مما انت هك ركراوقتسا مووكن وكل وب وحن لسن ا لب ترروص كيل وارم لش ؤ « هومر ام اسفل : قوق
 - نرمين كت داو هدكريثاك دورك 2
 ايدك ينس توك رداع حسبو ك[راقو تع [رداضع شن ك سه داش لن /1لوقي ىا : يلق
 قالا ابر لورد ل دعبامو لير يقإ لس لا« اك لكس نان للسوبر ممالك فاضااك نيلئاق :نيلئاق : مِلوَق

 ب لاء مونت «نيبيط رواه تفصل ا ام هفوتت رواه فوصم نيقتملا نب تعن : :للوَف

 دج 2 ج2 سد حج

 دويل

 ا ور
 شلك ّقاسر ككل وفا رك نب هس رانم اي للاب ودب ذس لوبن جس رنتك يدور ارمعس لاو

 با ذبل لو تسلك كن ارد نم لمت لب سن لوب كتب حس قولت ىلا آى راسك ياني فاقو بسك كدا قت
 ءايلكمم لوبا نا ز لاي ندد منج لم رك يجخناكن لادا ايد دركوا راند ماك انوكن لا لس ىلاختدفا كم ليت ير شو مي" لوكا داع
 -<س اتاجاياتتاكل ابره قار عقاد يدا

 ن_ ركل شورفكت اسكس للا كم وصقل نب يب سس ليس ليما ل لاس رف ل نيروبي ضرك
 رك ذي ركل ب لس تهتدددوا لي اسوم لافت يدي ناك كك رجس نومدابر برر ىا لكس نال
 يبي ذلك كورت ذ_ سوم قن تس هراثشا فرط لكم اهنا كس لوم ناو تنس لتر اكهس وي تابودايذ
 ا كلك وج دات تيس ورع يسادوا وراق ركل بي ىلا با عرخ الاب لكل إي ذاسيوصنم9ف الخس نارا ايكرارصا
 ريغ و دوو طولم قر وادا مال

 طور ىلا تش رفبج + ىداج كن ايي تيفي تق لا كومان كرشني (ةيآألا) ةكنالملا ُمُهفوت َنْيذَّلا
 تعاطروا « ل ةيسد لري مع اسكس لاقشيفروا ليث يسد لا ةد امتد سكت ابك رود وة
 ورورد لاقتفلا كل عر شح نايم نيك شس كت تكن( كرش لاب قتل لإ تك و: ةس دل هرب اظع كى زجاعو

 ه«(نشلبي مرو و سس



 ١ 5 هراي(151 لخلل ةَرْوُس ماع هاج ثلا جفال انَبَج
 ."نيكر شم انك ام انبر هّللاَو” ك لترا كس ل امك مم لوب

 تاهت اي كس طلادوا ع رك ع لوئاربر مت ىرابوم تل وب ثوب متؤتن ؟ لال ويك ليد باج تشرف

 ليلا زوفدعب لاقت ناك ئ تس فقل اماما ءاكوج لكبح داكتا سا داهةيعس دوج وم ةراكراكل اما مانت

 دلي للرقم ردات اج كلب فلقد

 :شاخت حبو

 ءاكياج لال ل تنج حس لك ضكو ضو لكبر ذك ش يد حرب تدتكس "تمي (كفارعا ةردح

 نلا لصد« قاج ومب لاو لي تنجب كس دب كس ولما متلك جس ابراج ايامرف لابي نيم كوت دن تصر لتلك بج
 لح تصر لكششلا غراص لمسك اي وك يت ىرورضولاص لامعا كل كس لوصت كس تجر ككرثلا لكيلا ش راهن لوك ب

 ترث اريثإ ك- لاذ ءاتكاج ايك بير فرص ضاع مسوغ اجب كتمت ا كل سل لا لن ين رذاكل وصح
 -< قكل تستر كدشلا لع

 كاب تكل نام كا كتان ثلا لوس بج قي (ةيآلا) اولمع ام ُكاّيس م هباَصاَو
 باذع لادج انج «سددل كما لش 2ع باعك لاج حس دقلا خيا اجرك تيكر ب روس ءازهتسا وول اكياجآ باع

 اب ددش تمار لوكاك اجب ساي كس نارمج هل تاق م واكل لري ل

 هنأ 5نمانمرو راب ونحت ءئَسَنِم هنود نع نْوبعاَم هنئاءَسول ةكسم لبا نم اوْيرْشَنيَِلالاَثَ

 يلاعت َلاَق هب ضاروبف هتيشمب انُّميرحتو انك ارشاف بئاوسلاو ٍرئاحبلا نم َىَتّْنِم

 هيلا لَسْرلاَلَع مف لهم ءيازاج امين مبلشن اًوْبَدَك ىل َملْبكَنمَنيِدلاَلَتَكِلدَك
 ناب ىا نأ ءالؤبب ىف كانتعْبامك اش 200000 ةَياَدِب مجيلع سسيلو ُنيَبلا ٌعالبالا

 تحن مُهمَو َنمآ ةللاىَدهْنيَمهْنمَ اًبْوُدَبْعَت نا ناثوالا توعاطلا اوبنتجاو ُءْوُدِجَو هللا اْنَمُعأ

 ٌةَبقاَع نافارا ٍضْرْلاَف ةكسرافكااي ارق ْنِيْؤي مَلَفِوْنلا ملع ىف : هَللَضلاهْلَع ثَبَحَو

 كين ىلع دقت للا مْلْسأ دقو مذ لع دمحم اي صيحتْن] المل 0 9َنيبَْكَمْلا

 نم ئيعدام © نوم الحا ذبرث نس ٌنضْيَنَم لعافلاو لوعغملل ءنبداب قدمه
 0 ا 6 نجح هللاباومسقأو هللا باذع

 لب ىلاعت لاق ومينا تحل اهيف مبِداهتجا ةيانغ ىأ مهن ل

 اًقح هقحو اًدعو ٌكِلْذ دعو ىا ردقملا امهلعفب نابوصنم نادك ب ناردصت اًقحويلَعاَدَعَو مهشْعَبَي



 0مم

 مهي لال جخف ل ادَمَج نذل ١4 هراب 150 لْخْنلا ٌةَرْوُس

 َنوُتِلتحيَفْوَُلاَمُهَل ردقللا مهشعبب قل قلعتم َنيِبيل كيذ ةَنوُملعيال ةكم نبا ىل يالا جنك
 ىف' نيزك رمل نسسؤملا ةائاو مهسيذعت نيدلارما نم ِههّيِق نينسؤملا عم

 ىا 0نوتكنأ هَل لوقت نأ هزيخ ءأدتبم انثوقو هداجيا اندرأ ىا هدو ادة قَبأَنلوقاَمنِ) ب يعبلا راكتا

 .تعبلا ىلع ةردقلا ريرقتل ٌةيألاو لوقت ىلع اًنطع بصنلاب و ءارق ىفو ُنوكيوبف

 ك تدابع كروا ىدهوالع كس لا اداد باب دامت دوا م قف ان اجلا مكابس نوكرشم كسر دوا : م

 مارترواانركك را راب كام مولعم قلم تس اره ارتريتب كس قرم اوكا ىدن ف تننا وست وا رئاحتبا ثردا نحر

 مكي لوس لذ نأ ليي حسنا( تلزتك )(ررطاىاددا جس قاد تس لاددرداجس تس تيك ان
 رادمذ ٌلوكرداه والت فس يثاب تاب فاص فاصرب لولوسر يكف ايات ولوسر غيسا فس لوبفا ل سات سولي

 ركب لوسروكيس آن نا فس م ررط لس لت قراددس ذ لك نيسد تيا ي نلادداء كف. ب دوط حاد( نتن )؟ حس

 دك حس لوتب وا ءوحكر ريق اكديح وق كا ورك ى دنب ىف ىت ثلا فرص (وكَول )ال اهتيثب وسر ل مقرب فس من ع اهي
 لش نالروا مس آه نامادووؤأ قري د تيياد فس هظلاون دك سد قيادي تس لي نادل دي سس كدت كنا( ني )

 م ورفاككس اك سااذبل, الد نامئاود تسجو لكل م ل كو وب تباغىت الجو تاق وق ارك لن ملكها ب نكس: تيب ادب

 10 بآرك !؟او< ماجا اسيل ميلر ذك تكالباكن ولاو نس الثبت كل اولوسر يا هكوجب وردوا دري ولج ولج ل نيز

 ىتا 7072 لئرداقري تيا كنا يآ قادرا ركيلا شنوا نويت قت ماوي تيادب

 لوكاكنئاشروا( ل شقرا رق وفود ) فورسروا لوح ( ىدسسهي) « تس كي د لت ادمدك ارجل و تيل رف لصيف

 لك يمل م ىلا تل لي تك رك اك هك يمر اددوز ذب فولد الاد فس اهب حس باع كسلا نتن ع اتنم راكد

 قريكاةررصم وفود (اًقح دوا اًدعو) جهدعو نت رباك اي اكعس كو دن زرورض لاك وي اير ركن وتوك ودرم زلم ثلا

 ركب نتن كول ثلا نايل اح هَقَحَو اًدعَو كلذ َدَعَو < يتربع ذقن, لو بحت جو كردقم لخارج لإ
 يل تناب لكن يد لترك سد لوككوكت قي” ا نش اسكس ناادشلا كح ىرورض 2 سا انو ايلا ءلليج لن ن اجوكللا

 دامك ل نار فاك قرورضى علساروا رك د با كنتور وارك د با رطوكنا« لإ سرك ا تسل لونموم

 هدارا اكداجياكس نوم بج قلخددق» م هنعني (نيببل) ء لطب شت ل راي كس راكنا حس تول دعإ ثدحب

 رواه رثكل ا خلا هل لوقن نا ب ءادتبم اند وق « < للاجومهوقتاجو تك نة ابك ك كس لام فلن يا

 يي لس رك هدتزدعإ لس ذم تهادوا“ تسدجو كف طع َلوقن < اسس بص (نوكسيز ل تعءارثليا

 -ه كه فلك ت اترك ردت

 ه( شجي لق > 0



 ١ 4 هراي (16) ِلخَنلا ةَرْوُس ماه سموا ججشفا تزلج

 لكدشلانركمس ارتكوتج كسروا انك يرش امج دكت انكي اكن كرش افك باج اك بش لاف اضابي ٍضارَوْهَف قوق

 ريك ارجل ندب كب 3 مخك هداراروا تميثم كرقنا ل حا تسرد لكأ قلت اب يس تس هدار اكس لاروا تسي

 ؟حرصقم ايكا كس راو روك ادا سك

 روارتماضر كرتلارصقم اكن احس هداراروا تديشم ثلا دك سي دص اظ جس بااوج كبش ا تس هب ضار رهف ينج

 دج لق رورطاضر كل كس هداراروا تيم دلكالاع«س لوي دن
 ىرعتم لي قح وفود رك اي درك راشا كس كنس نيبلا غالسالاريضأك نيبملا غالبلا «نيبلا غالبالا :(نِلوَق
 الأ كح

 د لائرصقم لوكاكب اقتباس نانوا سن غلح ا هراشا فرط كف اشم فذع لي لا ( اهودبعت نأ : َقْلوَق

 ٌلامنمرو تيارب كدتلا كايكوم مرش اذباء جس بولطملا ىلا لاصييا دارعس تيئارب مكس هراشا ليلا نَا : :لِلوَق
 ؟ج بلطميكاك يشرب ةاجس ماع

 -<- كلذ ىلاع ٌردقت ال هورواع فو ذو اذ لك ص رحت نا كج هراشا ل لا ٌردقتال ؛ :َيِلْوَق

 لضي ْنَم ليث يق سرت كلا ىدهي الرداهءادتبم «ُلضُي ْنَم كج يوكل ا لوعفملل ءانبلاب : لوو
 .ىلاعت هللا لعف رييغت مدعل هيلا ئدُهُي ال هّللا
 -هس لت رور شكى أت اربي ةاس دام ةلالض ةقيقح حس ُلْضُي نمركاقثث خلا هلالضا ديول نم : لاق
 ال لنه -ُْهُنعِنَي قلت نيمو كيب بلطماكت رابعا ردقملا م هثعبيب قلعتم َنّيِبْيِل 0

 ودعمها كداب تايتيزتت باء لل كان دلع نوملعيال“ 6 نفر دكايك عض اذباح نوملعي

 .هيف نوفلتخي ىذلامرهل َنيِبيل

 نمثرو اس ك1 بصن ل بي لكل مرطب دوا سرت كفو ذك ادتص يكس هراشبا لن ىلا ُنوكيوهفىا قر

 باو لكالاع لو رتر م صم ل ونور كغ لح اس ليت سرد ساي درا رقي وصنمراي ورا رقرما باوتجوكن وكي لس تءارض>
 نوم ف طع لوقن كاع جوك تسروص كب ضن« جانب اموات يرواد؟ببس كل < ىلا ل واكس ل رشي ليرما

 كاك [مذالانوماك ذلوكود تس( لودوج وود) كل كس (نوكسم) دوجوم ليا ة ترو ء تس جو كة سامر ما بادتمك

 اكول بيس اكهسرسود كيا لش نلا

 كىلاهتشلا كج انركخ فوك ازتعا سا دصتقم كن اضاك- ترابع ا ثعبلا ىلع ةردقلا ريرقتل ةيآلاو : لوف
 بتم م 72-3



 مضي نيلالثج شف كلامج نافل ١4 هراب 15 لْحُنلا ٌةَرْوُس

 باطخومورعم و كوم باطخ تس مودعشيي اياك زال لتحليل يب حسروص ا اكون: دوج ومو “نا” لوق

 جس داجيالا ف تعرسر واس تاثااكثمعبلا كتر ر دقرصقم اك( نك ) كي لص حاكب اوج جس لانك ج كس مذا

 د لاك ارتكا لوك ااذبل

 دج دهم سد ع
 هوي فل

 مترك تلم. إي( رفودوأطلافمروا متو كيادس نرش ىلاعترفلا لم تيآاةيآلا) اوك رشا َنيذَلا َلاَفَ
 ناب ب قدام دكا لين تحل ارم ارتؤك يروا للا طوكل وز كب ريفا مكبس ساي لين نس كدب كن ورود وبها
 هد بج . تك لائاوت لو[ وماكن لامن فج اه دن دورك ؟اييد لكل وك ود قرم ذ ليت سل اكتر دف ىف اذلا آللي طل
 تح هدي دشي كيد نكس للا ماكهورواعس يار تس لاهو لبن سد رأ كبل: مدل عي بلطمفاصاك اونا لب

 دقلا« كور نا سمة لات شلال 2 سنت لايخارابتتل ا داير فيلا ارت بكي اكطل ام هروكن كس نيكرشم

 لانك وا كييك لوسر لي مقرب هس لا كس كاس اكوددختاس كس ديك جرو نفك ذب حس روما ناكرشس ١ رب لس ىلاهت

 رك تاب قت ذ ىلا تعش كل اوس اب باس كشك هاب ست كرش لكي حس بسك. .رئر دوا كلذ
 جسمي بس لل تدق كلا ءاييد لكل ويك ك ور حس لوم كنا

 لكلاب وكن اسالك تس ارفاق دايمن سا ىت ماظن اك ايند ىلاع نما نس ىلا تملا كسب باوج اكدانعروا تقاتل بش ىلا

 اكس ورجع ركل اعنتسا لبي تع اطا لكل اتم فلاوكر ايتن سا وو بسا؛ جس ايبا ي درايقفما توك يوكن اسناد هكر سيروب

 تم يق لص ظنم لب كس اع سي رار نت كب ا ذعرواديعو تن ةورج هس ركل اعتسا لبي ىلا رفانركروا سيدار ق نت

 راد رام رفو تح اط لك اه لك كت هركر وبكر ب تع اطا ىقي وكب سس ةئعت اج ىلاهتفا كلين اكتب هس داس رشفور شعر ا
 انبي اكل و رفاكب ا ةءايكي دي درايظظاوكن انا كل لاقت تسر داني دركروبجب تدلك اضن كفروا تس

 دهس لاوس ادن اعمروادناقتحا كي يي دكت وبكر وبل لسد # كك نوم ن دش قي رطار امج وكثير

 هيلو تليثم راج لع قتل معرف لي راتيووخ ارو كرش تقل « ل وسر ةما لك ىف اذنعب دَفَلَو
 ماك ارابيا دانت اص فاصول وك لحس دهب د ؤهكس نلادوايجتي لوسر ةيسا لع تمار لل م.ليجومب تح ان اوت دنس

 وكل ويبارك ي ملي | كت ديغه ىرامب بايك يك ينادي سمت كس كرنب كت واط ءجس انركى رتب ىراع فرص

 انكر سياتسي تحمى حررط ىلا ارب طاج
 اوكي آريانب ىك نلت لك قفشا رفا كي آسف ىق ب اطخرجي با (ةيآلا) مهاده ىلع صرحت

 هد اياب ليتل دب يب وكن وفاق كل كس نا تتكر لوا وري كت يارب قي ادوخ كاولوج كس ىراج قالد جوتافر طك قيتح



 ١ 4 هراي(05) ٍلْخّنلا ةَرْوُس 0 مكاو تزلج حغفكرلانَمَج
 كوت تر اكد لوكان لا لاجب كس ليد ترك ولاه ىرخ آة ساروا كح لد ذي لب ىتاركروتسرب ىت لوي

 ( فل ثداح فر تود كيادوخوج الا“ نك» كرا ىلاخت قتلا[ طعن الي حس لا «نوكيف نك هل َلوقن نأ

 كس ذا يدوجو كس لا كس نيولكىك اوم قول وكى ذب وعجل جس ددق لا ففرصوارم« لوب: تس كتف
 قالطاك كش كس دوجو حس مدع ائيم ئتوورظتواروا وب قلخ حس سا ىلا ةدارار وا «بس قاكووارا ضي ىلا نت تقل

 تس قتاتوم كاكا ليي تددجو كس قيل ىلا مع كلعا تسرد رب ىئاذدوجو لبكي حسو: جرداؤلا نو وجوم

 ادم تلا ىو لجان وللا ل هيلع هللا ىلص ئينلا مسو ةكم لبا نم ئذآلاب [ومِلظاَمِدَعب نم هنيد ةماق ال هلئافاورِجاَهَنئْْلاَو

 ديك ةدجلا ىا ةَرلرجأَو ةنيدملا ىب "ةّنسح اراد اينُدلا في مهئلريُت مُهتَتوَبْلَل ةاحصاو «ملسو
 مين؛ميؤَعف اول عباركلا نم نيرجاهشلت امورجبلا نع عوقلخملاو ا نافكلا ىا 8مل ياواكول ُمظعا

 ال ثيح نم مهقزريف ©َنوُلََوتيم هيَ اَعَو نيدلا رابظ إل ةرجملا و َنيكرشملا ىذأ ىلع اَوربصَنِِوْلا

 ٍليجنالاو ةروتلاب ًءاملعلا ركز َلْفَوَتَف :كالد مهلا قف الاجل َكِْيَقْنصاَتْلَسَاَمَو َنْوْيِسَتحي

 ىلنص ٍدمحمب ٌنينمؤملا قيدضت:نم ٌبزقأ مهقيدصق ىلا معئاو هئوملعُ ْمُهّنِإَف كلذ 5نوم1 تن

 َكيَرلاَو بتكلا ٌرياَو ةحضاولا ججحلاب مبانلسرا ىا ؤذحمب قلعت يباب ملسو هيلع هلل

 هلتقوا هديبقت نم ٍةودنلاراد ىف ملسو هيلع هللا ىلَص ىبنلاب ِتاّييَتلا باركملا اآوُركَم نيا نمد
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 6 َنورعْشلالت يح ْنِمباَّدعْلا مهيأ نوراتك ضمها فِينَا لافتالا فرك دانك ميعارخأو

 ىف مرحه ىف َمهْرْخَْيَو كِلذاو رِذقي اونوكي ملو ردبب اًوُكيِبأ دقو مبِلاِببرطخت ال ةبج نم ىا
 كلبي ىتح اًيشف ايش ٍصْقَْت يفوت قكَمْهَدحأَْوأ باذعلا نيتئافب 6َنيزجممهأمَف ةراجتلل مبرافسآ 5 ٠ هلع ط2 2777و 29. هر هر 1

 ةبوقعلاب مهلِجاعُي مل ثيح هيحبفوملمكييََو لوعفملاوا لعافلا ٍنِي لاح ٌميمجل 3
 لامس عمج لكلام عولِظ لِي آَيَقتَي ٍلبجو رجسك لاح هل ةَىَْنصلل َنلخلم لوم

 6 2 117 ع 5 ة# نع
 (نورخد لالظلا ىا مهو مهنم ُدارُي امب َنيعضاخ ىارلاح ِهَلِياَدَحَي' هّرجاو رابنلا لوا اهيَبِناج نع ى

 25و52 ََ

 ىل اهيلع بدّ ةمسن ىا ٍةَباَد َنسٍِضْلْلاِفاَمَكِتَِتلا فاَمُلجسيهنِلَو ءالقعلا ةلزنم اولَوُن نورغاص
 ٌاليضفت ركذلاب مهّصَح ةَكِلملاَو هترثكل ٌلِقعيالام ءامب نايتالا ىف َبّلُو هنم دارُيامب هل ْعَضُخَي 4 5 ع2 2012 هل كييك. هك 0 قي عع

 010 5+ وق 222 ا
 لاح َمهقوف نومه َنوربكتسي ريمض نم لاح ٌةكئالملا ىا نوفاك هتدابع نع َنورّبكتَي 9َنورلَسسيالَمهَو
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 (مشاج) كلا لَجففتْقَلاَنَمَج مل ١ 4 هراي (15) ٍلخّنلا ُةَرْوُس

 ناو كاتدعإ ك يتبل 1 لوتذا كدكى ا 1-2 د كلش ذسح سوج كود :رججرو ور 6 4 1 3 هد 0
 رت اك ترث آروا« جس دنيي م ناكحوو كس لي كاطع ناكتي نير ربك لمين دوك لامن ء لن باتا كس باآرواةيففل ىب هدرا ءايك

 واج ذازار دق لكك ك لورتابم كتل ناجل اب ىلا كساو سرك ترج إيرفاك شاك اذب ىك تبي تن نع

 يي ترج كل كس نإ دراهظاروا لوي ذا كل ورشم ل لوهنج ل كولو ري سرك تتفاوم ( لبي ترج ) نإ رج ابسرورض

 تس بدوا ءاتدم لاعاى ناكو ىتدوكك ارك ايد قذر تقي رطب اوكنلاووؤت ل تس كل كاي بر ةجيسا دوا ايكربت

 نيم ملكا موس وك وتشرف مكن كت تس رك ب ىكو محن فرط كنك لين سد يترك انج لوس وك لودرم مل: قلي

 نلا تروا« لن خاج ل داب لا وول لح ا«تس اج ليت 7 لن راب لا رك ولركمولعم لوم اعل لي امئاروا تاروت

 دختاس كس لتالد (وكنلا فس مكروا) كس قل رمقت كى ولاو فال نامي ربت ثلا لور تدني وب: نبع ةكقيرق]

 000 ةرواادختاسكس لوبانكر و ايتبدجت اسكس وليل حا ووك نان من“ مع قل ل نوزع (تنيبلابر جتك

 كح مارتو لاط لب نآر ثا كس كس نادج لي درك ايي ل اك ءايكل زان نآرق ركذ

 لي هورنلاراد ميتاسسكس ىج دج كوله دايك «ليركل اع تربوا سرك روق لع للاهل ندا نعد 2 لاان م خا

 لافنا ةروسك اريج لذ بتلك رماغ نقرب نسر اب كل تل ناووكن ا اين اكل لإ ذا دكريقول اقف بآ

 اوكا باذعري نلااي حس داسفحو لبي ناي ذ دنعان كس نور اق لد فلا كن ث كك وج فوفهس حس تاب لا ء<.ايكايكركذ ل

 ردبوكن ارواءوجار ذك ن كور طخ قبلي لوكس ناك اك تب ىل راش «دمد اى نامكو مند ليترك ساجآ تركب

 هدروا لس ذلب تسري 2ج نارود كرفس رايتس نا ل انت شوك يوم ايا حش وبارد ءايطتايدركك الب ل

 كاالب كب سرك كل ابي سكت درك عتردتب كن اي تع لك نتف باطعكس لا قا ةكرك تاجات

 نارك سا < نابرهما ذي رول الاو تقفش ىلا راكد روريارابب يقي ع لاح حس لوعفماي لئاف (ٍض وحخت ىلع) #درل

 تخردركاريبج < ايكاديي راددياس ذى اغتدلا لمت ةك اعيد لئؤكلل زج نا فس وكدا يكل ترك تتضرر ك

 با شع لكل امش ءلئاصش « ل تس لدى لاقت ثلاركك جس كيج لح اب ل اذ ع اسكس نال 2 ثابيب روا

 كك لاه بولطنس ناوج ل« لاح ريك هلالظ (اًدجّس) لب تحث آروا تح لوا كس ند لبن اب لبا
 لوث [عروا « ءايلراتا ل. جرد كس لوقعلا ىوذوكل باردا ليث سكى ذاع ابغا ةساس ته وردا «ليث جدتك مديت

 دوا اتركي كل كس لاا بولطم سس لاو نت حس اترك دجال ريكو ثلا حس اترجب انج رب ناب زوج راد اجرج اكن لي زروا

 لكنا« ل تسل ربك ةشررفروا جايك يدبلغ( ري لوقحل ىوذ) سي كت رثكاكناوكل وقل ىو زري لن ذل 5

 مكسب لاع تش رفروا رك ير تت داب ئاهوروا جايك يكرك داكن اخت سكس تيضوضتيس_ رو كت يضف
 <« |[ نشجي مرك ب
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 ١4 هراي (15) لخلل ٌةَرْوُس 0 ممر كولا لج شف نَلانَمَج
 101 و72222 7109795710057 7 2

 ل سك بك اجساتاجايدمتجون ارو لت جسد مادئاربه راسي واكس ناادجت اسكس. بلفوج بسد نسا

 0 ل بع
 <ابروب او فرظاك ترجاهم ءهّللا «لم هللا ىف كج باوجاكل اوما لي فاضا ل« هنيد ةماقال :َكْلْوَ

 ىف < فوز ف اضمروا < مال قت ىف لكسب لاح اكب اوج « لين لو لوس ذم ف رظإس هللا لكلا
 .هّللا نيدل ىا ءهّللا

2 5 55-0-0 8 5 2 
 كس لي داك رورض كس لي رات ارورضوكن ا مت ليقلريل ا” ندون ب ريكاح املك مت عرر اضم حس (ليعفت) م هنأوبنل : لوف

 -< كب انذار هج هرم وبدا

 بج هراشا فرط كت لع كيت ات كة نسح ليد فاضا سنا ءاراد : لاو

 ته هداشا فرط ولاةخاود نشرك ن وملعي لي لا «ةرجهلا نع نوفلختملاوا رافكلا ىا : : لو

 -< لوعفماكن وملعي ب «نيرجاهمللام : قوق
 -<ج فوذكب او” اكول ل عسهراشا ل لام هوقفاوَل : لو

 -<ه فوز دج + باد” اكيطرُت نإ ن ؛هنوملعيل م هناف : لاو

 هك ىحون شرواك اَنْلَسْر اه لنج قلخت ل فوزح انلسإلا «تنيبلاب ب «فوذحمب قلعتم :ًنْلوَق

 لها اولئساف هدرواجس ا آمال كلاب ل ا ايمرو لس نكس وا نيتي نتروصرو لبيك - ناك نوملعت تروا

 < نت اك ذ#:+ملاء هس نارك ئلحا جك مازلاوا تيت رش ع تدوص رصد ركذلا

 -<ج هراغا فرط شيت ترجو كت ائيسلا ب تاركا َقَلْوَق

 نإ اج كيج يَ هدا (ٌلقفت) قم ررصب اركي دعا»راضم بَ :

 كس ؤردا فوف ننس فخت لسا 2ك قنا ضلك ريف فاحت ءلصْتْنَت «صقنت : يرق

 لاقي « لو كل دارم توم نس مالعرسفل بي لاو اي ومب لبي لو 01 ال

 .هُضّقَنَت ىا ئشلا فَوَحُ

 -تريرمهايء ع لاعحس لعافرييمى ءُدخاي وني فوخت ىلَع نش لوعفملاوا لعافلا نم لاح : لاو

 وكل ئامش روا كاتفا ل“ ام” لش الورفموكن يمي ابلاؤروا خس يانكك لاو ناكل ناار لامش عمج : َقيلْوَق

 كت اه لبي اديس رواع تياعر كانفاك-' امه لن هلالظ هك ايجس كت يامر كقشمس ام' لي نسلم

 لالظروا < لاب لال كل وقعلا ىو عئجتاسكس ناونءاوك جس باوج اكشخ ا لبي لا ءالقعلا ةلزنم اولَّزُن قوق

 -< قكلال اسكس نونو ءنورخاد حك ادكالاح< سئس لوقحلا كوز
 هازكجي مرمزنإد



 سنو للجن كلامج ال ١ ؛ هراب (15) ِلْحّنلا ةَرْوُس
 را ناوث لاو يل لا ع تفصل وقعلا ىو رلوج حقك تبنى( ارك زجاع) رونو فرط كل الظدكو يلج

 قل ال تدتاس

 تح هر اشا فرط باو كس لاوم سا سي لاو! ع نايناكضرالا ىف امو تاوندسلا ىفام ين ءةباد نم لوم
 كسل. عس قرا قر كت كدت ب اضفاي وف مس آوج جس شئ اش قولك و لع لاا ذبل كيس بي نان ذوج ل يطل ا ةباد هك
 بديام «ةباد نيكي ازبل ءامسلا ىفوا ضرالا ىف ناك ءاوس ةينامسج ةك رح ىه بيبدلا َّنإ لابد باد#

 تس لائشسرو لين لل اد وري و لئال لم لش لو كوكو ت ضرالا ىلع
 جا د هم لح م

 2و فل

 لل حبااطصصام نب كلت ل قت وخال ترج  قتش سا ترج ا ورجاه خلا هللا ىف اوُرَجاَه َنييِذْلاَو

 ركز وضيتوكهريغو بايحاو تسود «براقاو زم نيس. نال ةييسا كليك ل وجاضر كدثلارطاخ لكني د ليج تل ترج
 دقلا لوسر سس تدايع ذي لل هور لكدطلا ترج لح ومب لس ني دهس شلاح لاس آن ابج اناج لج لع قال ا

 ترج فس ناسناوج جس قي درك متو وم انكم انت لا ترج كلي ءاهلبق ناك ام ٌمِدهَت ةرجسهلا «اياررفذ_.ةققاقنن
 سبة يح

 ص اذ روس ماكجا لصف لح ساب لوم لت بتسليط ضتبروا بعجاو لمع بدوا شرف ل لاقروص ضب سرج

 لإ كك حس نإب رت اهه فس هفلادج حس نايياك ودغو نا فرج لا« لين كك دب نابي تق ةرسفتيآ
 وب لوم لازات لش داب كس نيب جاه نلا رواج ضان كس لاننا كير روا جس ل اشوكن يب تجاهك م انقدج جس ماع تعيب آري

 لب نت, قود يوب حس لاا ايومسليا تيم ل قروطرا دخن كنا كت تك لاس رج شبح [ك تس لاا ذا كم اق قيادج
 د صو الذات يقر ترنع>ل وسر زور وو ز كي ردا قاتل نع ترطنح

 ؟جس لوم ببساك رف لايند تررجبنايك
 ايما ل قت ايند لوا لو تك كس هس دعو نااشلا ميشو ك- كس ني رج اه دختاس كس اظئارشدنج ل هدوكن تايآ

 قي لم اج لفل خراج تب ابن كيا ناك اهيا لام اينو ءاكم يش رجا باح بس ل ترث أت صود اكن يسد اك

 يلو قرب سون هل اهيا قذر اكس لاش كي دول لي ىو ب كتارا ناكم كل كس تنوكسوكن ب رج اهيكه سس لد
 ل فرو تاتو بيش

 كي دوا ءايلاصح لاما شيع ترج ننال تسرب لب خس لوبن ل كك نإ رت اه ناس دعو ب سابك فس نيب رس
 تكل حس نيب رت هسة ىلا هدفا يش انج لوج لشد لاب سا لوفوودني ملا ىلا ترجت كعب كس لاروا شبح سرت كيس لانا



 ١ 4 هراب 05 لحنا ةَرْوُس ماا عسل ج شف زل نَيَج

 يسار رفيسدول يقي ظنا ضاروا لميس دعو سد

 هر لبي ل طهئارش لا لوم قدرك رول طاري ول طم لوهنج ني كك ني رجه قت نادت وفروا لئاضف كس تربت

 درت ل طرما وف ىلاسقنو ريو تم الءء تراهن انه ىدين د لي لاو اضر كدفلا فرصرصتقم اكن كتر تنس اقلا ل”*

 بم اتمو فيل” اتي طش تب حس انو: مولت شبس ١ ومذظ اه دعب نم هل ايدج جس انوه مولظم اك يي رج هع رشا كرسدد لو:
 قسم ماقتبا اكل ورب قدا. مانتطر شو بس هداشا تس “ا وُرْيَص َنِيِذَّلا" فرط ل مج انبد مرق تياشرولانركربتي

 تعهراشا فرط احس نولك و تيرمهبر ىلعو ءانتكرريدثلا فرص ورمى كة“

 وكر اهم ىلركا ىتكرحإ كس دس ركروبتكنلا لإن لركوتاو+ ل ماكر بق فيلاكتو ت الكم ارتباك اوم مولخم يس سا

 اكل كوست ساروا ضال ثيين ىف اس اججب لك فس كبش وكل ب هدعو كس ناآرق قلل دن تلاع كت دوا انك اهيا
 نالروا < نوم كوكل يع تين لب امق وت نير وصقل كرب مولعصرك ا ةإ كك ك دعوي لذي اهانيل هائج

 (فراعم) -< لوم كلش لك نو تايثوربم

 :ماكحا كس ناروا يم ف لى نو كر
 لزج ىكتروا اننا كك ذكن حزب ىلا قت ركرتسموا نحس نارك تساعاكال رب نيالاوكم فس را

 ليت لميت لارا لإن تك ترج اب كل كس كن زج كنس ملي كك بط
 روا لابد نلاج غبسا لب رفللاراوليج )< رف تاع اطتسا طرشب ترج فسيي ءاناج فرط كم الس الاراد تس رفا راد ©

 تاكومر ابك حس تسر متل رزلكاراد ليم تروص يلا( وم د نمي ادا كتر رف يداي ون ننس ورب

 مايقرب ماقم ا كس كس ناهس لجان سكك ا. مابا هس ليكي تمم نبا ءانركرتسسس تعديلا اد ©9
 مترك لقويك جس جلاب ياك ب كس ركل أر اوقر ىلع با وج جاب يكتسب بسب نيتتام فلس لين سن لاح ارك

 فاجوم لئازعس لابودوخ كه مالي تول ةكركيتلا ذا كركوك

 دهس فري نارلسمب لالع باطل كديكء اناج لكس لابووم بلغاكم ارتي سكس هورفس رم ©

 كوك سيذا امج لون بست نادنا كس زغاجر سبر ءرتسةليك تن حس لدتا لاس انقدج ©

 لاح تاس لالا ذيا ىف ةقياع مكاري ترضخ, وجب لصاحب ترامس هرطخ لسا اك اننا لكس لابو
 ايكاكن دل حس صصرفس اكوا ىذا اقوم تر طح دعب كس لا ءاهت يكرس كم انس قار سنك

 1 : .“بقرتي افناخ اهنم َجَرَحَف”ءامت
 الكا فس مالسا تدبر جسانك تس كل كس نكت حسورطخلس ارما لابو روا ىلارخمكا وجو برفس لاا 6

 حررط ىكاءىتىد تدزاجا كفك م يق لبي لكجرباب سدي مولد رع ىلا ف قف ثلا لوسر ل اميبج نس كد تاجا
 ل ل7 ااا ل ا و



 مساج زج ضف ثنلاَنَمَج اا ١ 4 هراب (16) ِلْحُنلا ةَرْوُس
 امج لن اجلس ير حفتر سل رس ندا الفلا راددل اتت يد ملت تقلق ديلا ذ__ةقالاقفقناقتقر ع ترنح
 9 ا

 وعدت بارتاونو بألف

 : ماك آت لابدإي اجري ماكس ضارما لابو
 هت لابد دو لارج ايدج دوا ساحب تحس لاب وزود لو دوج ومس لحي لج ا كالو كسب مكتاك اوم لليل ايد لاب

 ماش كلك وم ولحم كي ماشدحرساكاخت بآن تنذو كس ماشرفساك ةقلنقاةناقفت منك فور اف ترض ك اريج« لبن ا
 يرث آدعإ كس سوروشم ل سمح مارك بات ايو رت لب نوب لظأد لان كلن سوك يسآ لحس اوب اليحب ناكاط
 ا. رفة ثلا لوسر الكف انس ثم دعوي وكلا نس فوك ب نكرلا ديك تدرفح

 اهْيَلَع اوطبهت الف اهبمتسلو ضراب عقو اذإواهنم اوجرخت الف اهبرمتناو ضراب عقو اذإ

 (ىدذمرتلا هاور)

 انابو ل 51111 دي < منابج روا اول حس نيو با قلوب دوجوم لابو مروا تاج ليكن نوم اط لم طخ ىلكبج

 دوت لطاد ليم سا تونسرمت كلبي نوعا

 51 ملا قوراف تو ىلا
 كس لابي < كتب لبجابو لوك اهج لو متلي كولو كج قكئي تملك تان كيا لي كرما فير شاش دعك
 زود عساي رك يارس هدام لاي دوو لم ل ولك سلاح تس لابي ركادو ع بلاذ نان موج وم اكمنارج لابو لش وكول

 رف لصيف دالك كا سوم ظاتمعس للا كولا لاب داكياج ب لاجج دوا لنك كح

 لابد مس رك وبر طخ اك ووكاذ لوردج ل ماقم ىو كيج سك كس تظافت كلا يس ارغس انج 0

 دج تزاجا لكلا لي تدير ش, اوم لتس

 هس لامك كلا ةابايك ل كس تو بلط زج ىطسدج وا« ل كشك اهب دوا ننس زجج لق يمتديج كرفس

 هرباشم اكراخآك قياس ماوقاروا كل اكتر فروا تاقولكىى اقتدتلا كانك سا تحايس اند تل تربي ©

 فيك اورظنيف ضرالا ىف اوريسيم لوا” رفع ىد بيغ قرفسيبا ذ مرن آر قس كل صاع ترباس دك
 .مهلبق نم َنْيِذَّلا ةبقاع ناك

 جس مولخضكب سنو ىئالسسا ضرفوجتاسسكس ائئارشرنجاكرما رن ©9

 دوج مولخوكبسانوم بحتسايبسجاواي ل رفاك اءدابتج نس (9
 رفسس لابوك يس مال ب لاقوة لص ناس ام لب اطمكس تمر ورع من نو ناوى بستج « لاهم فس ©

 تسل 6 زر نفطو ورا
2 

 عازشجي مزمنإء



 ١ 4 هراي (05) ِلْخّلا ُةَرْوُس م معو لآل جسغف ل نَمَج
 سيل”( رفذ_ لاقت ترج :ئاج نرش ى كيران كرفس كس فس كل اعدت زعس تدور ضر دف تم تداهتزس 60

 -ج تاهت ع تي ادارعس لضب اذتبا "مكبر نم لضف ا رغتبت نا حانج م كيلع
 حس فورجنو مولعم انوه يرافكض رفاكت مرور ضزادما زروا نوم نيت ضرف ترورضر زب اكييد لبر فس كل كس ملعببلط ©

 دهس لثجيد ىا كبك ااذبل
 ريس( مرتك )م ارتديس تسرد كس ودم نبي ءانركر تسلا كس سالك ربتنوا لدم اتم كس ©

 تاداقم ماع ل فلخو فلس العرباكا سدد سار كال عن باردا قر قي( لدقملا تييب) ىطقار هس( بيطديم) كوب

 مفرمم 22 هيد رقراب كلة ن طلبت
 -< ًلآت ليضفى ذب كلا م ثيداحاجاتاجابكا ابوك رغم لك تان كن ودعم ى السا ©
 الاي ايكايدرارق با ولو رجا ثععاب ىتتوك ا ل ثم دح ءرفس كل كس تااقتال سس لوتسودروا نوزع ©

 بج ع تّنقو لاهي < ايك مر فرك اكء اعد لك وتشرف كل كس ل او ف رك فس كل كس تاقاط كب ابحاوءابرقا لع مكس

 (اًضخخلم ؛ىبطرق) -(مادتلاو) ومن ضرغام ىف كمومدوصقتا ضر كدفلا سس تقال ىلا

 مكن كرشضدعب كس ذو لذاتك تاك لس ىلاعلا ور (ةبآلا) الاجر لإ كلبق ْنِم اَنْلَسْرَأ امَو

 ل ايهنا بس ىلع ليس قو تاب نايك عييت ك- كس لاح تاي دد لاي كس دوبي ك ديم دصاق يبس فس
 - لإ ةسآة وعش

 : لا كراصنو دوبي بانك ئادارم سس“ كذ لبا” للي تبي آلا

 ؟ج بجاوري نير دقتجريغريلقت نير دبا
 هك نو صن كيا رك كج سا "نوملعت الم تنك نا ركذلا ّلفَأ اودنسَف" لهب اكد دوك تييآ

 ب تقيقترو حس دابقفا كس بولسا لآ كك سا لين لئاشوكت الع اعم مانقوج لن ماع افلا ركع جس ايآل دي داب
 ريلقل اناكىا لب ركل لج و حس لولاو نس اجوو نس اج ليم اكد ا كاولوج كى ب ظنوا قل قتوج جس طياش منا
 باحد لب تما قلوب شئت وص لوك فس رك اعوكل موسم كس سا كب القعر واج قت تاو اكن آر جس
 وجدك رك بكرات اكديلقلاس ا قم و لين كشك ريظظتزج ع اي انومب لكي .طياض كا فاذتخا الب كت خر آرك فس سس
 النج لكلوك ثيي دحو نآر قركاءالطوكم اوفو اتركك سرج ايي دوا« نيكل ركل ليقف ءاهعمو تلاع تال
 وم ةاتيحالص كك يروا تكتوكل لووول م ناك لس ركل وقري داتع اكس ءايلع وت نا قول كد نلا ووليد قب

 هيه ركل رك درا رقركتاك تدير شوك تولي دنع اكل او نس اج ىلألاو خس اج شك س ماناكى اديلقتروا ء لبن
 تل 21 لا ل تال



 مسج تما ج جف لل اَنَمَج ناين ١ 4 هراي )01١( ٍلْخّملا ٌةَرْوُس

 ع اوصرواوكث بي دحو ناةرقووثوج ك٠ اتدو تدلا لب ئايتككف التخاوكى لي بروج دللي زاوج لس لتس هودي

 ءاللعرو ا« لت روكذن ري روط حساوروا رص ل ثيب دحو نار قدج لن ماك> اسير اوكنلا ليج تتكسر تييحالص لك فضتتوك رات ا

 هم رام ادوا ثيب دحو نار تسر هارب ءايد و لبن ماكجا نلا لبى بف ااسخا لوك ب لئاسم نا ناايسرد كس ناانو

 ب لتولي ةحارص ل ثيي دحو نا آر قوج لعاسمو ماك اوو نكي ليج تسرو رض كر يلفت دن ىو الع لي نلا نس ركل
 5 ااطص وكنا لن تس ومد ايتتجا لكل اسمو ماكحاري بس اي[ ب فالتخا لع ثييدح تاياوردوا نة تايآل ب نلج

 كدت اما لن لاسم نا ىو ا ستى نع دايت جد دوك لاع سركيس. مكتاكن ات احاجابأ/ يف دبل
 كياورإب تي ةىرسودروا نركر اينما ريد جي رتوكت عاود إب تعبأ د اره سورس سار لاذ ىقي الضي قرورضريلقت

 - لايت اج كح كس لاني و ذوي رك هدرا رق حر وجعك

 3 كن ارو انلاك تس لوصتا و درل ناين كس تنمو نآر ثوكن لا لروكن ةحارت ليث تنسو آر قمم اك> اج حرر ىعا

 زج اك لاعتسا نإ رطروا تناروامجروا تمغل ىف رع ناب ذ ىلرعوكن لج سس معاك اكتم ني دن ب ىتن نلا تيب انرركن دنت رش

 , أش «فينحوبا من مارا سيت «وبج لت ماتم اهضوا كى وقنو عردو رولا ملغ ريع ايم ولع مارق قاتم حس تنسو نآ رف
 رواد ات سبت روا تاون ئ از بس رق ل لاقت نقلب ناش هيو كلاين ثيل وبا رق ئازوا  لبضتو رب تاكل

 مت رك يقول وتتم يغ حس ماكج ا ضوصنمروا نفوذ اخ كغم رص انهو لوصضا كس تمبلر شح تمكرب لكن يتباج

 دنا« حس مزال ديلى ساس لب نيب دتجمدغا توك يع عام لج لاسم يف ديت يب اوت اا رف اطع يل سا اكيتل_ ا:
 تس ءاطخانركراهتا تارت لوكف الغ نإ دج

 نلت «معامج نتا « لزم « واجه رن رس ءىذذار « لازم اما «ءاهنتفو نيش دج ءاهع باكا كس تما لجنس جو كم

 لاب ترابي ىلا كت برش مولعروا تيبب رع مولع وج وأب فلخو فلس اع نوككا) ك رايعم قكاروا اَنْ ما رف

 تس ادي! ف الغ كس نإ دبس نا لت جس ددنب اي كس ديلقلاىكن ب دنا ما شيبج لع لام ىدابتتج اك لسد

 - لد اجاني دى قف ىلوك
 قخ لكلو هس كتلسو نارتو ارآو لاوقا كس ني دبا امن ل صاح جرد ىرايغم هو اكى وتو مكوك تارطح نا بيلا

 كلابد ذرئاج ذكر اترك مئات سار لوك ف الغ كس بس ناروا تورس كلسلس نإ دق تارجت ل تكية

 -ه ىىتا تقيل ص كريت
 ىلا سئل 1[بل اذ ىلاسفن ل ارغا اهب ك- ىرتادخروا ى وقتروا ايل انك دب ناد رايعم اكملدعب كس لا

 لينا ل لوا ليل ركر يقف لاوقاكم الا ليف ىلا لي لتس لترك ةساج قريد قدا ذيب كا لن تلاع
 وم التم لغم قوم عراتتارك هس مان اكتر ش عراججا كولا هت انوججري شا ىزال اكس ا قع لل كس لو كم اما سس رسود
 لوك انرك اياك مسرجاظدي دوا« لنركرايتفاوكس اة ةرظأ ىلوج روي ىلاسفف رف ىجب ا لب لوق كس ماما سترك لن اب

 2ك اا



 ١ 4 هراي (06) ٍلْحّنلا ٌةَرْوُس مه ٠ سهوا لالج شف لني
 تاقفاومذس ىاشمم العءجس مارتتسما رانج ايدج كوم عراجنا اكو مو ضتارخنا ىف دلك كوم ليج راج اكتسجلر و ني د

 ةيس اوك راجت كس حررط ل ادوتج واب كس تضلاؤم كد يظلم اع قف ديدهت نئبادوا جايك مالك س ليف ذب يب ا لي
 ماما ىف كيل قل لاو نس كل بك امتى رور ضي ذ# ءاهنقف ني خاتم كا سا ءجساهك مارت تسما عرامتباب ل قدأنف

 ماقم اظن كني د لتجس مكى اظتل ليا تقيقترووج او: ذاغآ اك ىنييلقتسس ليك جس ايان ركدنباياكد يلقى رت
 ”2/ةتفقناقت قى اثع ترطحوج حدو ديب لاثم كى ٠١ لبن اج ومن راك اك وم عراجا لع ثآ ملك نيد كولروا« جسد

 دج رك ءايك نيس درك رص تفل ليا فرص ل ( تال تاس ىثث) فا عبس ناآر ب امص حرام: اب فس

 رك وم لذان قل اطم كس لثاوخ كفؤ رقلا لوسر ديب رذ كس نالما لير بتب «ك تافلك قنا رق تءاغل لناس

 نوفارلسم اص عراب ابذقايك يكل وسكر طخاكن آر قنبر سس تن ذي لب تاغ فرو ليج لي مث مي ركن آر قبح:
 كيا ىا ف ةقالقتةففاقتق نااثع ترض« نسا امح دم دوا احلتوكم حرك آر قلب تنغل ىا ليا فر صل يك يدك م ذا ب

 حبني كس لاس نبا كاوا تما قروي كيت خر آروا اوك يمل اع فاارطاركاوعك فح اتم مان قب اطمه كس تنضن

 ايككا يل كر ايف وكت مخل يأ فرص انب لك فيرنا نل آر قتلت افتر وا نيب دمع انشا تس سنع اغاسرسودرك يأ

 مانا لنك اي ذك بلطم ان ركنيتتل_ لس ريظتالكيا كس لل نا لإن + نقترب بسس نإ داتا حرررط تا

 ب تاوبىياروادي د باوص وي دللي ستر يلقتل باق ما سود كيد نس ساس كرايتنا ذ يلريلقتاكن يجن
 امج ما زثحا لاق حرط ا كنا سرسددرد اير ايار تو ديلا

 نيل كس جرالع ذيب اوكاوت بيا قس ل نورك ثروا مكسر مشوى د آر اي اسيبج جس ايلا لكلاب يروا

 تن هحروو ىلا كل اشم ركوت ل سكاى سادي اراب كويك اتاج امج قروض انرك

 ليكم لطم اكساس اترك ل نال يس بقت زكا ذ قككبسج هداكرب بهساكت لكلب كى يب ركوج و

 ا فوج مئات لي تما ميج لكى ليم ىلا« قا ىف ليك تييحالص كج الع ل نلااي لجن رثك ف سرسوددك ان
 داقرازاب مكس كق اشو لادج قت ايرواكقئراكى دئبهوركروا تب قرف لي ساء قر كيرتاز سلا تايتنك

 تار انه ذ_ نعي تدب ىلع يب مالك ءالع ل هت اهيحا سا ف ءالع تريب ىلا توات ماك كني د لوك
 قرادنيداموم رآوج قداهتب تب لوو ذس لادجو كتب تالباجر مي لكتب وفك تزتطو نعل يدعي رولايلركر ايتن اكتر

 بايك ب ناشناكى رشي بم روا

 نوباتكى قف لوصا تاليصفل) تاقيقحتيي زم م الغر بم اكلم لاا د دايك هاك ابي كيج ريدابتج اويل ليس :يْيَببتَي

 باتل كى دنآنزيدلا فيس الع روا دايت الا باب حجار رلج ىيطاش م لع“ تاقفاوملا' م
 ديتبا رقع: لاسرروارشلايلارثلا هج ء لانك تهطل ثلا لو وان ترطخ: نري ربت ىف خللا ةرعاقلا ثمل انرلج “ماك الا”*

 صوم لسمو ند تو كو قال زق فش نام تسال مكنت ترد



 مهجة ج ضف انج اله ١ 4 هراب )١5( ٍلْحُنلا ٌةَرْوُس
 لب ايرف روجر فرط لاما لين ديد لب اق عسروط

 :هسىرورضلوس ثيرع 2 ىنآرت
 تيأس اوك ةتفالن ثلا لوسررواع نآر فت لاب دارم عسل لش تيب[ ا« سانلل نّيدبتل ركذلا َكِيَلِإ انلز ناو

 راكو ورع قلت يآ لي درك اسكس وكول تحاضو دوا نايباكتساي آه دش لزان لكنا آر قس آل س ايكيا رفرومام لش

 نلاي ردا رالي لتأك اسر ماني اي ىقو لاح ضريح ىك ظن مثلا لوسر كس نلبي باب ىلا ررط كن تت
 اكلوسرروا هس ل وكت بآداب نحس بسس نتتاك ركل تس دارس و نانن ديبب نآر قس لكل اونا

 للم ئذاهن س تس لوسر ثييدصو تنس كالو رواج لاو لي لن فكس ا ىو ناي قد مرر نت ضف

 بصتولماكجا كس ناآر قرلمج فققاو حس بسداد ناب ذيل ررعفرص ناار كا« لين جس دوك مدرك يسا سنار موو لإ

 تس لاك لوكس ذكر تسد ك ع وتو نايبوك يخفي شلا لوسر اوم اقري نك ىدتواد خو اش

 وكلا لش تاي آناء ايكيا و حس ترث [بااعوكراذك ب تيب ليي حس للا خلا تائيّسلا اوركم نيذلا َنياَف
 كو زرنا اج # ذيب للي با طعس دطلا كلن ايد لكي حس باعه تا رم اليس ات كيك يسير تعا

 داكن متو كس اكى جلا زماىيلاعس سوق كس سوفارلسمناءاسورسهبدتج وك فا دج ردا رارج كي لد
 مناك ساطع رواوج زك آ اويل ناج ىراي لوك ذاج ذلك م ىلا باذع ا

 ير ىكا لي اي لح لك نوكسو تحار بابا روا قردنتروا تك لام كس آن باذع عفو كس قرم كب تروس
 - 2 اوم داخاكم قا تنك انك

 ملك كرير حسرايقظا كس قوت فس نبي سف رعت ضو «هجس نت سس فورم لم تبأ فوسخسن افا
 لول ةساجا ذكي وكت عام ىرسمتر بج ر واو رسود حررط ىلا ساجر تعاد ئرسو دلت اجا لي للي با رذعول تدع ادن: كيا

 - ةساجوم ظاغاكبس ةسارؤ ةسارؤ

 نثوكاروا جس ايل لين قس ضّقَتَس كف وخد ظذل ل ابيب فسر يضترتا ريغ ورباهتروا لابح ن كيا تسرع نر قرض
 -<ايكة انك انكم ةتدابنا كس

 ب اهسربضر سرب ذس يآ فيدو تش شلح الفلا ىلا | اور اف ترن: ياررف # بتيص نبديعس حرر ت>
 ايكض رع ضني كس ليزي ليترك ر شم اخ م * مانت ؟ ل تحت قع ايكو ب آل فد فلكيا رف كب اطنخ

 هي ما ءانركبل ردت نفث جس انج لاعتتسا لب قلك صفار لاهي سس راهب جس اظفل اخ اكلي دامت ب نينار يما
 لايك رع لا لين تس ركل اعتنسا لع قت ضقت نذر تراعشا نسا بر ايلكايكل اوسةس ملا قوراف ترج

 تاق ايكايكل اعقتسا لب قتل فانك ردت ظفاري لب لايك لد اك بر يئوبارعاشهس لييق يسارا نب



 ١ 4 هراي(15) ٍلْخّنلا ُةَرْوُس 2 مسج اة لآل ججشف كلامج

 ُنَفَسلاَةَعِبَتلاًٌَوعٌفَّوختامك اًدِرَقًاكياتاهنملحرلاَفَّرَحَت

 -< ايدك تراتي و دنروكى كلك علا يج يدرك ترتب كنب كرفس قرا سدا : مجم

 اقل مالك داههةروار يأ كب انك راب لديك ركل صاح معاك تي اجر احا متكون رف غن نور افرت تدري نما

 -<ات9:تءاىارلصي

 : ليت لاك ىلاد لع ومتى آرق

 ادلب سي ىلاك ك كس ىن آرقتيلباق كدلك كلوب ناب ىل عرب روط ىو متسكلوم تبر تاب كيأ حس للا
 روا نابزز ىا يركن آر قل كوك حاج امج اول وم الككس تيلباج برع مي رف حس لس ىرورض تيققاوروا ترابه نتا لي

 -< مذ الانمي نارلسمب سدا ىف رعاك جرد لا جساو لان لب تراداكب كس ىلا

 رم كام يجرا درهم رف تن سب نتمىوغلى لسا ني لابني دجسي « ضرالا ىف امو تاولمسلا ىف ام حسي هَّللَو

 اهب ضدامجاماءيوم نمي جرادرإ ملاعب دم لومي قولك ب بلطم ج_ ايانوم ورب هر كس مدتروا قلاخن نبارك ولك

 ل لوك 1و ل سك

 قدس دايقفارججر وا لس كرت وا لإن كع كس قكككسرادتاج لابي قتل ةبباَد «ةّباد نم ضرالا ىف اّمَو

 ليو ايقفار كنز تايحاى ذرب ككل ارك تا لدادكجسايداتت ايدك كالوكل جال ري سس سودرلوا مادرب رسب

 -هساوما ملي لاري

 كج ةئاج لكل حاج قس( ءارجا) تاوعسس حررط اج حس شرا ررط بج قلخأك ةباد نسم زمن
 وم قي لوقاسآ اي لورايسحررط كن انا قولرادئاجو كرته والعكس لوتشرف

 وكف سو اديب فوخ لحس قف تب نروربلغإي جدام ىونخمييق لس قف لابي ءمهقوف نممهبر نوفاخي

 بناشناياغكادغشروا« لك روص

 ©ِنوبَهلَكَىِلو ةينادحولاو ةيبلالا ٍتابثال هبي ىثأ دِجاَولَوفاَمَتِا ديكات ْنيثاِيماََدِحَتَمَكهناَلاَتَو
 ٌةعاطلا ُنْيَيلاَهَلو اديبعو اًماخو اكلم ٍضااَوِسْوْمَلا ِفاَمَْلَو ةبيغلا نع ثتافتلا هيفو ىريغ َنوُد نوفاخ

 هريغ هلإ الو قحلا هلالا وهو هنوف ِهلاَرْيعَفأ ىرظلا ىنعم هيف لماعلاو نيدلا نم لاح اًمئاد اَبِضاَو 3ء تيل

 ةوشومزا ةطرسامو يعاب ةكاقأل ىاوُللَنصَقَمَحيَنمْكِبَمو خيبوتلاوا راكنالل م اهفتسالاو

 الوواعتلاوةلطعسالاو مكئاوسا :وعفرت 6َنوركجتِوُيلِ صرمل ااو دقفلا لا مكئاضأ 1217
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 دَيَج مام ١ 4 هراب (05) ٍلْخّنلا َُرْوُس

 0 8 0 ةزيغ خوفك

 مند 2

 ٌمانصالا ىبو عفنَت الو ُرُصَنال اهنأ نتي
2 000100 

 ةييغلا نع ثانا فد عييت لاوس نك ان انئاكرشل
2722-2 2 077 

 هت“ هللا ثانب ةكئالملا مهل لوقب يبلانا اوني َنوُلعَيَو كلذب

 نع ٌةَزنُم وسو اهنوسركي ىتلا ٍتانبلا هل نولعجي ىنعملا ُلعجيب 2 اعجيب بصنوا فر لح - ىف ٌةلمجلاو ٌنوخبلا

0 
 ىا ©نوهتشي اًيمهَلَو | اومعَزاّمع هل اًميزنت

 مهلو ُتانبلا كبل مهتفتْساَف هلوقل ءانيالاب نوصتخيف اب

 اًمغ نلتمس هيك وهو تخل ريخت ازيغتم اًدهسمدُمَحَو راس نك .ل زون لل مهَحَرلدأَو نونبلا
 ٍرييعتلا نم اًفوخ ُةايَرِقب وسم ميويحي م ني ب لاعت هيلا ُتانبلا بسنت فيكف

 سكب ب ذل هّدكي ناب ْياَرملا قْدسُدَيَمآ لذو ناوب ٍنوُفْلَع ٍلتقالب 5ك ردي كيما هب ُلَعْفَي اميف اًددرشس .

 لحملا اذبب مبدنع نب ىتاللا يتانبلا يقل قاع تيساذم مهسكح © 5

 ٌهفصلا ىا وول لكم ءافكلا د رْمْرِحلَنيِنَِل

 ةفصلا نقلهم حان نيعيلا خي حايسحا

 .هقلخ ىف ميكا

 دس

 لا الكا ى تو فرص ظووبتم ع ريكا نك نيّهلا (نينثإ) ٌدانيشد ةانيشد دله ايا رفلقشا :«مجتي

 ١ك ك1 ف1 ركت بانوكتييئادهوروا تيبولا "مك ورؤ تى ( تم ) ءؤكر ( رذ) فوخ تار غم بس متل ءللن سال

 مالغروا نولكروا كلن جاكى ا بس يدج لش نان زروا لوفاحآ < تافتلا بعاج كمل تبي لب ىلا «تسدوا

 3 ىاز لو فرظ خل اعلم لادواع لاح ٌنيِد ءاًبِصاو« < مذالؤ ىلا

 0-2 اي راكلا ماهفنتساروا« لئوبخم ٌلوكاوسس ساروا ىكو نتريووبتم ؟ وب تس لؤ تدطلاربغ ىلا يك (نييدلا هَل

 تعاطروا تسرابتغا كس دس

 رواءانلم تهد ليل واه والعاس لاوكن وتمت نا يلد: ىد ىادنلابس لي تو” ساي دابا ج2

 ءوم تسكر ايرفول نحس ىا وس لاجل ية تبيع كموريثو شرم لوك رابح بار ارب ءجلوصوم إب بطش اه

 تبيبصم ىرارتذ سل الابجروا« وعةسداإلل امم ارواوم تراكي تسدوزرو زوكى ا ك كس ءاعدروا قردإيرف شم

 قدوكن ا ذ متوج #ركى رشي كن وتمقن ن كاك اع اع كل ككل م حاسس بد خيا قر ف كيا اك متون كود

 كل كس نلا كر شنروا اكيياج قنوم مولتم ليج مب ميشا( (لاءولا راه نع كنب دختاسسلس تينت تدايع كل وتبوت اجا« ل



 ١ 4 هراب (15) لحنا ةَرْوُس 0 فج ةزإلإلجسشفا كتل اذَمَج
 ل تاق زر سد يسد هسداه لو تبدددوا ل ةك اب خا دروا ل ةك ينج ناصقف ن ووك تنس اج تال نتك

 يري دطلا قوجشاو سن كك( لقتب), كرش داعي دواس كل كس هلاريك لن سكر سحرك لاف جددا قو

 فرط كب اطخ تس تبين لي لادا كونج لري ذاب دورس مح سايد ملت (اككرش) ليست ف ياك دب ةسكل نا

 تس لادللا لإ تكسر هريقخوجب لإن سكت بان لايثيب ل لايثي كدطلا شرف كبك كن كس هقلا هوروا ءع تاقثلا

 كَل عجب < - خر لي لك( نوهتشي اه لمت كل كلو نو شيول اج نية اندو كس خيساروا عسلي

 رنين( ك خي ا)ووخ يمت و تس ركدني لايكذل ل للاكل ب يت( كس تيآ ) جه بضل ب لكسب
 ( ل١٠ نو تس ركرنيي كس نيا ليف لس ركت با يب كس يارد« نس كأي تس قتلوا لم لكلا لت سل
 كس ناادوا ل لايكذل كل كس برت ايك تيوب عنا بآءجس لوقاكدذلا ليد« نو تس كرست ني اوك ذيج
 اموت هايس هرج اكل ا ةلهس ىلاج قد قرت د خك فس اديب كل( لابي كس للا ) وكاس لي نا بتج دفا« كسل

 ىلاعتدطارجب 1< ابرج منن نش ( لم لو قت: لد) هدردا ءاكددذ مى ايبج جس احاجو ريغ يبا ني جس
 ششاروا جس انرج يحج ايتبي تس مقياس مرشدا تسمجي قرت كرب ىاادوا ؟جس لاج كت دبن وك ى سوك سفر
 دز تل ) سر فقول ا كس ل خب دجتاس كس تلذاآ ؟ كيك يي داب كح دووم ىلا ووك اتاج ذي شن و
 يامل تي اكن لا ينال بثت كلين بيل ياوآ هس دركروكر و دن ذ تس نس درك لذ ل يشك اب( سدس د

 وج ىك سورفاك نا لي جسد ( لانا ) ا لش( تراح) ليدزن كس نادوغج لو تسكت سين كن ويم فرط قل
 كنا( تف ىرب)هورواج كس هيقل م نتن (ئؤسسلا) رواج تف ىرب تل ع لاش قرب تكد شان امياري تاغ أ

 يددروا (ايلُعلا ةفصلا ىا) < تفضرنلب ىن تبدد قلاروا دوج اب كس تتاح كر اكأ تانلاس نرك ف غزو ويك

 دهس تماكاب لش هسداب كقولك با( روا) جس بلاغ لم كلل ةيسا »د« لتنوبتم لوكا ومس لاك يس

 ل
 نينثا ظقلروا ليث لوقود لي بيك كَ يَا نيل اوذختت ال «هديكا» كن هلا « نيف نن ءديكات : اوف
 كرب لوتفمليب ىرعتما وذختات ال ل تروصضل اج دكا تاكن يهل نقف كي (1) «لؤ لاتحاد ليس داب كع
 < فوز ىلا»ل وعش لوعفشضري ىرعتم اوذختت ال كي ل احا رسوداكو جك اودبعت ال لس قت او ذختت ال دوا
 < لو لوعفم اد وبعم رواج ديكات كسا نينثا رواج لوا لوعفم نيههلا 01د وبعم نينثإ ٍنيِهلإ اوذحخنت ال ىا

 دج نوذعل#

 انفال دج ىلا ل وعفم يهل رواسي درك موك ارك لوا لوتغماكا وذختتن ال «نينثا كي :لوق سود

 دنس يب ببببببب_بب_ ا



 مسجل ج خفة انَمَج مم ١ 4 هراب 05 ٍلْحّنلا ةَرْوُس
 - .نيهلا نينا اوذختت ال < تدايعل ماء مرقم

 سي فليك د نفل لئالاعجس إي درا رقديكا كن يهلإ كن يَفشا فس نير ضاق بيرت لافتا بس

 نكهات« تنص يهل نينا لهي, قافتا بيئي ع ل قسد يك شدوا حس

 حنس ديلا حقل ب تفصل اوم إب درا رقريك ا تحس جو كى فو تحس اي درا ريكا توك ينل نس تارت

 نينثا اوذخنتت الء < حررطل اا تررابع ل صا« انو كر قف لين مالك جس اهك فس تاارطح ضر وا« لي سو

 تس نيهلا ب ايدرارقريكات ريش اوكن يفشا ل تارطح ضن( نآرقلا بارعا) دحاو هلا وه امنا نيهيلا

 ترثكف وجت ركل كا كك ريفنتلا ىف ذاابمراركك سابك س تارطخ تروا( لمت )سا موبمفم

 -ل جت ركل ورب ىلاعم

 .نينثا نيهلإ ؛ وق
 لإ ررط ىلا قوت ليبختسرورض كو دعم لب لاس اجركتلاهيودووخعس جو كف وب شح «نيهلإ : اوني

 كس ككالدي لووددورعمروادرع ٌةللإ روا نيهلا كعلح ا« ىلوع لبكس رورض لكن # كرك نوكوورعم كل بي دحا و

 ترورط نك ٌدحاو لج «ىدآليا ٌلجر النجس اتوب ىرورض ان الدورعم َك_ كس واس نينا تدلا« لين

 ةقلث لاجر ف الخ« لوب شات رورض كفك نينثا نيل جر لب لا ىدآود نيلجو ررطى ا« لوم ليت

 كح ذس دكرودوكماهبا كح لا ليث مب« ءاسن دوا لاجر كك لح ا ترورض كرك كس دورعم لي نا كك لش ءاسنو

 دع لوم ترورضىوورعمك-

 نينئا اوذختت اله يوزر انو مق لبي ترابع (0) «< يقي رطدني باوجاكل اوس سوح

 كس ركل تمدابعر شكوك ا وف اتومدوصقمؤلابم لبي تمحابق لك ارواح ىلوم تروا رس يسج قش © ءنيهلإ

 دلي ركت الدري ىلاعم ترثكف ورتتس شكد ل ان:

 ايلف ال ٌدحاو رجب باتركت الدري دحاددوخةلإ كس باد اكلاوسل اير ةينادحولا ٍتابثال هب ئتأ : نوف

 ؟ترورض

 هفاضا# ٌدحاو َك_ لاءومدوصقن ركب انوكت يب ولا فرصوي اشر اق انلسو يشيب تس نس كركذ ةلإ فرص يس وج

 -ةساجوم تلالدري ل وفود تيئادحوروا تبيبجولا كا” يدرك

 كديل ا ترجتاساس ٌدحا و اذهل تركت لال درب لاوفوو تدعوروا تنسج لإ ظفار يكرم مش رار تك ارباب

 دج ضد رورش
 اج لقوج حلب او ا زج اك نلح اء ازج قش نجس تعاط تكن يي درك هداشا سس لا ةعاضلا : موق

 يجب ٠ ب9 هازل يي مزمز و



 ١ 4 هراي (15) لخلل ُةَرْوُس مسا مخج) اة جسشفا زل نَمَج
 - لوم لع ترث اراد
 الاد دس ر شيم ءالاو تر مق ع بتاغركدحاو طف ماس( ض) ُبوُصُو ب «بصاو : نوف
 سا للاع رول اتم شعت او تمفصيس_.قرعمو ككل سا تفضل لاح نيد :انيضاو قد: لاح نلوم

 درا رق اسرتك يفقس اب َّتَبَق ذل ضحوا «َّتَيَ اي «ٌرققسا ىلا حس موسع دورجراج وج هس لوو لج
 .اًمئاد هن وك لاح هل َتَبَنَو نيدلا رقتسا«ج ب تدابعر ذقن« لؤى كيا لش لقروص ل ذود قت جس

 ركب ع عر اشم ءاعدلا ىف توصلا عفر «راوجلا وب 2 لدنلب زاوآ م يوم ةس لد ايرفت َنْوَراَجَت قوق

 ضاع

 فرط ( صيصخؤخي )ودان ك ميرفت كف رظ لم نورأجتت هيلإ رصقم كذاضا سا « هريغ نوعدت الو : نوف
 به هراشا

 -< 2< هدتماساوعنَمَتَف نك ديدهت رما : وف

 هس فو جرا غسول فطام دوا «جس عرار فرط كن يكرشريمك نومدعي اهنا نوملعي ال امل : نوف
 هل ب تسرابعرم ذقت ايكوم متنا رتع اكدت اع مدعا بل ساي دركرم ان ساس ن نلاةقاطلا تت قتبيسم ادعوك

 .ّرضت الو عفنت ال دامج اهل كلذك سيلو عفنت ورّضت اهّن اهيف نودقتعيو ةهلا مهن اهنوملعُي
 لاا إث ئاج بارعاود شن "ن وهتشُي اممم و" ل لعجيب بصنوا عفر لحس ىف ةلمجلاو : إو
 ريو كبف طع تانبلا روا«مدقمر ركوب قلخت ل وريغو ٌبباث فوذحْ هَل واكس عفر س لك/و ملت نوهتشيام

 ب بصب كذ_وم لوعفماكل عجي تل

 - ىذا ب لف سس ل رتخم ل ناايمرد كا يلع فوطخمروا ف وطخمر ؛هناحبس : لوف

 فرط ىءانياريُسك 2 ا تس اياندم هنو راقخسي سير جاظردا قي لل ادشأر «اهنور انخس : موف
 هس قاد

 -< باد اكل اوم ليا فاضاي نو راتخي َنْيَِلأ :ملوِق

 قئادصم اك ونود« مهل لوجر يل وعضمروا جس عج ار فرط كرافكدلوج لع رييمتكد ولعجي كتب اوت
 زج ريق كس طساو كس سن نوم ورعتم اك وري ىك وتفصروا لعافاك يس هدعاق اكد رلكالاح ء لين رافكة وردوا تس كي
 ىا ًامئاق هنظ ديز دبلاج شاتاج هبرض ديز كج بو قي كس تاوخاكس لاددا ّنظ باب اوس لاب

 -<س تسردازيكه سفن

 رايتخا لَك سا نوراتخي نك نولعجسي له ايدباوجاكل اونا نوراتخي نيذلا يلو



 منسي لآل ج ضف كلامج مس ١ هراب 05 لَن ةَرْوُس
 اكرم لبي قل لما مال ابل ء < نوهتشي اه لوعفم ل ياروا ترك ياض اقتاك ولوعفمود

 كروكر د معز كي أَو( ض) ْذَئَي : ّيِلْوَق

 روجومتققفاوما زيلع ل قل ةحيبق ءاىا وسلا ءءْؤَسْلا سي لص حاكسادج جس ىرورضتنقباطم لم تضع قيمتك ج1 اداه تنضم م لعب بام« ةحيقلا تسب

 -هشس
1 

 دج بادج اكل اوس ماى ىكذاضايي ايلعلا ةفصلا : موق

 تب و سو سو

 عي
 تركو كتيب سر ىاجس اتركك شبا متبع ررط سشريجب نكآرق نينا ٍنَْهلإ اوٌذختت ال هللا لاق
 أل نادي ليا لق اكل وادض ود دقرف دج ليا حررطىا زن لاق كس لوووبت رعت نر ف حس تب رطل جس
 زكرماذب اك ا لو تك تسري شن آروا ىراي وكل وكول ىن نلا لي ناتسودنمب شو تسلط ادخ نئجاارسود هرشو دولة ادغ
 رب باطما هديقت نا تشر لو تس كب ماج كتشترز تسبب كولي جس دادعت كذب لكنا لابج هس شقت
 بمجن كس نا لو تنس اءدكن رجا قل كرشرواوكن ادي قل كري كوفي حس اكل أسس فظالةناع ج7 تررطت> داس اكن كس
 مآ اير قنا” لع لوفارلسم ات ذم اج حركت لابي كس نا تس ناب قمل ق توت يدرك نر رهط رب نس كوز وك الخاو

 جس ادزكاوشج روبل يأ قرف اتت تلك طم رقوكس ااهقر وبس مان كس قرف نط وجهت وهادي قرف ليا ليي لاسم

 دات ماج رات سس نام كى ابيب كس ساس لورق نستلم ناك
 رود وف ورق ةريقتروا ثديح ةريقك ل م لكس ساجس كريد اكتب ةريقكس لج لع تعبأ ادكيشرف

 ةروس) "اتدّسقَل هللا َِّإ ةّهلا اميف ناكول” اتاكسمر سوت ماتم لاعم اظن قت اتومدوبجتم لولا وسكس ىلاهت ارك

 واهس دالج ماظناكتانئاكم اتريغ تكرشالب ىتوروا حس كيا تانمئاكق لاخ بسب« لا, ريق اكل ند كل لا( ايبا

 بس اليكاج ع كو فرصوتروبتم

 بصاو باذع م هلو« لكك ىئاوروا لتقول بصاة.جس مزالروا كاد تعاطا كا ءاًبصاو نيدلا ُهْلَو

 (تافاصلا) -<س با طاكشيمب كس كح نا

 يلقب ديقت كنس + كيا كسلا والمس لا ؟نويككردا كك كنج ايس كلا لاو ةييسدكل ات بس بج

 ركرجما تفو ساو جس دوجوم لي لي دابق سد اهش ترص ديا كديح ةروا حراري روط قرط لبي لوح ربك كن ادجوف

 رادو تيرطف لسا تنذو ل تيييبعم تفتروا لين تس اج ومب ربك داب كس قلاب حس فرطرب بج جس لاج ثا



 ١ 4 هراي (05) ٍلْحّنلا ُةَرْوُس عموما مج ثلج شف كلكلاَنَمَج
 كس برع قلختل ءازتبا قلك, قناج بيكر يتخا ىذ كلان ىروا بد قال ىلاوس كس لاو جس قلن

 لولاك لع ماكس اح ل لوكيرشاس لاس ماك كى تدشلا فرص اكس قت انناج كرشنربب البرج روا نيبيرشم

 فرص تذو لا ل لاج وم ريما انوا قام حس فرطرب بج تو ك- تبيصم يابن سو قبب «ستاصح
 -< اتركوا يرفسس ئارواس ان آداب قشووبعم

 جام كس برجي ىت سور ودك تبيض في اتناك اتكل نا ا مكنعرضلا ٌفَّشك اذإمث
 نهرا ة ال

 تانجاب لين لايتروم كرب هو رم تحتم [شكل كشم اور تدج احريروكلس شم خلا اًبيصن نوملعيالامل نولعجيو

 نادك اتناج لن وكا وسكس دقلا قب تنقيح كن وكول نادم لين لوربق حرر ىما ء نوت ملكنا كت يقتلك ن لي نا يشو
 نيب انج سيئول قاب نا ؟ لين لمي تبسربف قرسدد كي لين دارفا هدي دشبب كس ثلا هو ؟ جسار دوم ل اعمايك ب ودختاسكس
 نا اج هر واج رصحاكرثلا ركب «جس.ايلركررقمصحرب روك داشري واوا دج زاينو ر زن ك كس نا ذس سم اف نا

 3-5 ايكايكن ايي لم اعنا روس اريج, تع روس عع

 دثلارر كه تارواخ تس كت دابع كل وتشرف ( .تانكر وادعا زن ) دينق ضنا برع « تانبلا هّلل نولعجيو

 ةيسادومو ث كوم لبي دالوارمي وا لب لوا وكلك املج كورا رقو الوا كلاب 2مل قل« ليث لاي 11

 2 ةدكسرسي قل

 < اتم لاه يل اكن ارك كرت كت حالو ل ل ُس ميظك وهو اذ اًدوُسُم ههجو لظ ىثنالابمهدحا رسب ذو

 زيدل ايثب كح كس لارا ءجس ترج ايجي حس لوك لس دام كس مشروا < اج امج ىايسرب رج < احاجوم قف كرك

 ؟ ل تس ركل صفارب سيكي لس سلك

 داينب ككل ابي كسدقلا« تب جانب دة مكروارمتتإلل اول دبا قع وكول كي اهت ثلا كنيس اج انمي ندب لاهي
 نويناوج وصقل ت حاضو كة يور لوقحمريغرس دوا قانا كلوب رع ف رص ولاهي ع شيروصت لولا اكت داري

 -اتاعكرركرايتا تاس كس لاذ

 تع تنمي لاشمىرب كات ناي لئ كك ك نايب لامتا ب /-سورفاك« ةرخآلاب نونمؤي ال َنْيِذَّنِ

 دثلا ترخآ نر رك وج لاثم رب الإ + ارم و يجد الوادوا كوبي كشا كي بلطم ب« تفص رفلو لم“

 تردق كلا« عنو ملكك ا اشم« تربو لكا لعلي اقتم كس قول تسفصرج ىكدثلا ننس« لن ةس كن ايب ك- كس
 جر ايس اطعودوج كى اء ىانقال

 اهيلع ُبِدَت ةمسن ٍةْباَْنِم ضرالا ىل آَْلَكاَم ئيِصاعملاب ىا وولاة



 م(00>

 موسراج) تل مَج شف لكل اَنَمَج مرتو ١ 4 هراي )١5( ٍلْخُلا ُةَرْوس

 نمل بم «نخشتبالاور #نتاوا 10993
 َكِلِذ عم رمل ل لوقت ٌفعيَو لسرلا ةناباو ٍةسايرلا ىف كيرشلاو ٍتانبلا نم مهينال نق نوف

 احنا ىل هللا نسمع ك1 ان يك
 كارلا سكب ءارق ىقو اهلا قومتتفوا هيف: ةونك حش 83و و اًمح محل ىل

 ٌةنسح ابرق ةئينسلا هلام َنطِيتإمَهلَنيَرَف اسر كلب نيم َلنلساََقلِدلاَت ّدحلا َنوزواجتُ

 ليقزؤرخالا ىف لوس تا ايندلا ىف ىل رولا مبروما ىلوتُم مهووق لسرلا اوُبَدَكَف

 رع ٌرجاعوبو هُريغ مهمل ٌِلَوال ىا ةيتألا لاحلا ةياكح ىلع ةميقلا موي مويلاب ُدارعلا
 نيدلا رما نم ٌةَيِفاَوُقَلَتحا ذل ساندل مصل نيل نارقلا َبْتِكلا ذمحم اي َكلعاَنْلَرْاََو مبرصني

 تابنلاب ٌضلهبيأَةمولَمتل نمله هتك قلي َنيبتل ىلع ثطع ىَّذَهَو
222 

 .ريدت امس ةَنوعمسلووَمَل ثعبلا ىلع هلاد ٌةيأَل روكذملا َكِلذَف نإ اهب "همت

 لاق ىن ىلا هدْنِع لَن ْنَيَر ىلإ ُتْعِجُر

 ثيكف هسييفن رصن

 2 2 و م 2 2 ل
 هو نا اتزوقين( رارناج) الاو كح ىلا ب ناي زول حركت ضرك ولد ىلاتدتلا تهم كى تاعمرلا : "يجدي

 دروا لبن تب كج قرط ك ياش حس ىلا هوس اجاجآ (ررقم) تقواكنلا بج وس: ساني لص كيتتفو رقم كياوكنلا
 روا لاشي إي نت ا ف كدلإ ةيلاسمق جرم اما ري سك

 فيد نك هثلا كس كس نا لك يدوروا لن تل وب ثوعجو و دختاسدجت اسكس لااروا« لج لوسر تناحاروا تكرش لب تس

 < دبامجا إي كس لاك ره اييقيؤتايكيانول فرط كب دريم رك سوم

 كبي تس بسكن ا[ اري اج ايد ذوجبير كل اذ لع ك اون ادوا ء جس 9 724 ناك يواتساب فش ءاياررفذس ىلاعتدثلا

 :ال لاو ف ركز وايت تنس دع هو نكن سدت اسكس هك ءار لي تءارقك يارد كيا جاياحدب فرط ( خر زود) كأآ

 كب كس .تسار اوك اغا دب كس نا ك- كس نا ف ناطيبشر كيتي لوسر فرط وتما كدي تس بأس متدفلاو
 كلا ايد( نت) قا نااطيشو ءايد الجر[ ولوسر ذ- سين زاك تب ( ليي )ع ءاو/لامعا ناو ترجو كل

 كورت آت مويلا كج ايكابك < بارع كان ددد ل ترخآ كك نادوا عسا وماني زاسراك روما كس نا نتن قثر

 اياكم قب راك نايا دس 107ج «رد ويا: و نويل

 لج اراتا كس لاري بآوك نآرق باتل اذ مت كيسا دوا ؟ كه دكر لكنا تيك نءاكومزجاع تت دم قيادوخ

 مثبر ( نآرق ) هوروا ليث < رركف التخا هو لم لسن لي درك ايب ركل وحكل وكول ج لارج كن درعا ك كس كول بأ

 دا اسرب ىلإ تس ناس آف سشلادؤا ل تكد نايا يل اوج تصر ك كس كول ناروا < فطغي َنّيبتل كلا



 ١ 4 هراي(05ر خللا ُةَرْوَس م منج 10ج شف لنج

 وكول برا لس لوزجج هوك ناي رعب ك ذ + لك ( قي ووك لا درك دن زوكن عز ركأكا تا ان حلايب ىلا

 هس لاقلاو ذك لالدب توما دعب ثدب لن ةنح جتا هل روق دج أ
 قر اسمن كييبس تيدر ببي 3 2 )1 2 عافت اه ها دج > مس جم 2 5

5 

 .ضرالا : :للوق

 ركذلا لي اهنا لع ساس لوك ض رالا ل ل لإ لكالاحجس درا رقك ض رالا ترم اكريمتك اهئَلَع لاذ

 تلات 1مذال

 راطاازيلاجس وكذب الدرك س ليون حارصج كا ضرالا اذبل لب تسكت لالدرب شا ةّباد ردا سان لج :يإوجج

 اكرم لاير او ضارتغا اكركرلا لج

 .ثامَسَن وسن (ح٠ورء ص ةمسن :َنإوَق
 اضاقتاكتفصروا فوصومانؤلاك ٌفصتت كح باوتج اكل اوم ادصتقم اكف# كس رقتريفك فصت «لرقت قوق

 تفر وا فوصومد لابي هلكالاعهتساترك

 كوت تجاع كت فسروا فوضوم زيلع لوقت ثم فصن لابي ؛ هاج

 لوعفماكٌف صت كدت« كف وذكء ادتبموه كوم لع كس لوخدن يس عم ّنآكيسهراشا شيزقن كى ا وه ره قلو

 ب دووم ٌبذكلا لوعفماك فصت له لحا

 كك لايك اذ شال هُنمَدق ىاء<ذوخا ت ءاملا بلط ىف هتطرقأ يد: نومّدقُم : نوف

 ابك

 حْجدتوبِفَ
 رن ائيعس انيك ىلا فان قياو لج اضاتاك تحلو تملك اروا مكاري (ةبآلا) سانلا هللا ذخاؤي ْوَلَو

 رذكر وا تييصحمو ملول ورك رورش نكت فركب تيصخم باكرا هوركا < اركو زخاوم ىروفاد رول ءاجركل دبأب لس ليتم و

 ماع كب ا طاكى الس لوم ماع لاب بج ككل ساء عد قبر ود ىذ لوي نع هداك ايكو ماع كرش
 -كس لئ دود رمش ترث اددوك ئ ةساج يدرك ك الب اول كيك لش ماع با ذع لاس انو

 لال ناتو بي رف مون ارم سمول دكار واس لائشمرورض كيوان لل بت دارمايند ةتامذ ناي حس مويلا

 هكاريبج لوم رك يوام كريت[ اح تيياك قل دارم تاغ آمل حس مدي ركاروا كلوت لكل واح ككد يضام لاع تيياك تذو



 مك

 عا تلج ضف نزل نَمَج اله ١ ؛ هراي (05) ٍلْخّنلا ةَرْوُس
 -<س ايكو راشا ذس ماطعرسشخ

 للسكس مير شم اك> اود اقعد ك جس ايا يك ايب بنما قلي بآل ش لاا (ةينآلا) ٌباتكلا كيلع انل زنا اًمَو

 نإ كتاف لتخا مهاب دج نايمرد كس نايدا ألا ركوروا نعيد نوكرشصروا لويس حررط ىاروا نايمرو كس ىراصتو دوبي

 ير كب انتا حس لطاب دوا لير كر ايتو كت ولكن ساجد عيااو لاب دوا نت بف نيب لييصفنررططسا كا

 مكيقسُمب ٌةقلعتم ءاددبالل نم ماعنالا ىل يطيق ةريعلل َنايب ممكيِقس اًرابتعا ل يلو

 امهسْيَبوبو حيروا نولوا معط نم مدلاو ثرفلا نم ّىش هّبوشيال اًضِاََبَْمَ شركلا لش

 اًركس ةنونودفَفَت ررد قالا ٍتََتْنَعو هب ٌسَيال مهقلح ىف رورشلا لبس ايلف
 سبّبلاو ٍلخلاو بيبزلاو رمشلاك انَحةْزرَو اهسجيرحت لبق اذو ردصملاب تيَنْسُركسُن اًرمخ

 نأ ماهلا ّىحر لقال كرنوأَه نورئدتي نوفل ىلاعت 0 ديل روكذلا َكيذَفَن
 نم كل َنْوُنبي ُسانلا ىل نوعي امج اهيلا ىرات انياب زد يردصموا : ةرسفس

 ممج لَ ىعرملا بلط ىف هقرط ِكِكَلمس ئيحدأ قل و ٍتِرمشلا لكن ملكت اهيلاوات ملالاو نكاسالا

 ا . ىِلِضَم الو تَرُعوت نأو كيلع ٌرسعت الف ةرخسس ىا ٍلبسلا نس لاح لولد
 ٌلسعلا وب ٌبارْشاَهنوطبْانم حرْخَي ا ل

 هريغ ىلا ةميمضب اهيلكلوا ءافش ٌريكنت هيلع ند امك اهضعبل ليق جاجوالا نم نياََفِشف

 قَد ايضا لي للسما لا طر لسانا مدح يزس د داب دا

 مكياجا ءاضقنا دنع يفوت ايش اونوكت مدر ْرمْلَقَحَةْلاَو ىلاعت ههنص ىف نوفل كلذ

 أ زن امرك راد قطتي ىرحلو ورمل سها ىلا
 .هُديرُي ام ىلع قوق هقلخ ريبدت ريم ةلاحلا مذهب ري مل نارقلا

 مكي لش ثيبي كس لولا ينج جس تربت ى ذم كداب ( كك ) لع نالاي دج كس عي دققا وصاروا :
 مكيقسن ب ياذتبا نم« نايبأك ةربع (مكيقسن) «س نايمروك نوثروا ضف كس هرعم ( اث) ريدك ا متجس

 مني قلعروا لاو هنا فاس سب قلعوج ليث نس الي مدود فاص ( دقتااذ شخ راولشخركل لاو غني مك «س لخمس

 دوا اندم كايمردكح لافود نا هدملكالاحءلوبو ككر شدوا هس لزم آم اس ناوثرواريوكش لب لتس الاو تلك

 مان رف قومرو عوج هوه ساني باث مس 201 ( < تربك هسدابق) قكرغ نرلقك لورو رو لرولا



 ١ 4 هراب )١١( ٍلْخَللا ةَرْوُس 0 مه تمل جف كنكلانَمَج
 هرم لك امر وا «س تاب كبي حس فمك م ارتكب ارش ( نانا ) يروا س.ايك عكر رت اسكس ردصم ( خلا بمر ولب) لع

 كس نا ليي تسكر روف ( قن) ليف تكر( مكس ) لت لولوج «وريشروكرسروا لم روا سروال د تاني لب

 كس ىابلا قو شي لد كسى" رشف بركس بآروا جس لاشن كذب ىكتردق كملت دثلا لم لوزن هر نا ك-
 نوتخروروا لحسن ل هاني لم سال | ةانب( ةح) رك نو اهني 3 درر هرم ماناز قولا كنان يدلل

 :ققوكل_سئاز]س ساق درو لو ةانين اف ل رت ليكن: ىبلم سويف نارا نب( حسم كر

 لول الذ هر رجب نكيرلوم لاو كك اذ بال لوبد ناس[ ب ةيساما لج لاك وجر دا
 بتتكلم يدركن اسأ ( وك وتسار) ك- تتاكد ب لاع( نتن )+ لاعتس لبس قلد دواسات

 ركاب سيئقكحدسار وا« لود لويكر ا ذكر اوشد ىت قت( كيك ورسود) ليا هدرج ركا قوم سى راوشد لوك

 حلات( مك)ك- سا نتن, لاح سري ىك لس (للذ) كيس ايكابكرواءدجن لوك ود وق ل ار هرج

 ل ساء جس دهشووروا جس[ ب ورشماكل برب كير تس ثيبي كس لئادوا ءج بولطمس_دجتوجوبب لو ركوب نارف

 لاري ءافش ( ظفل) كايبججءافغ 2 كس لوب راهي ضتب كي ايكابك < ءافغ 2 كس لون راهب كوكو

 ءافش لك رمرج) ىلا رغب لوم انبك ينك دخت اسكس لاو دريد جس ءافش كل كس لوب داي ماني جس قر ك تلال

 تو نا هت ر لج ثيبي اكل ايارف كتبنا اكل اغتتسا كس دبشذ_.ةقفقفف باردا وج صلاخ تيينرليطرب(

 مف لارا« لاغنى ذب تم لبي لسا كس كس لالاو ذكر رو لين تنصت دلا وا نايشأ اور( تنس سد

 هو لن كس لب مك اسد توما مدح كس سوم: دول( رعت ن) ىرابترواانق سيوجو ٌلوكاراهبتركالاحايارفا ديبي دك

 دعإ كس اج ب تب« مك سرعتك اج ايحشسروا هيا دمه ورواوكرتن إب زنك تنم جس اناج إي دايو كرمت جن

 لوم ل علاع ىلا كج انكردفشم كن رق كاي رفقا حرك( ترن )«ةساب دوب وك ةنا فكر نك

 -<سدداق يل اهساهوجروا ع فقاو تريذن كقولك يا ىلاغت ثلا كس

 ف فنمت يي مج
 -< يئاذتبا هيضيعبت نم «هنوطب ىف امم : لوو
 -<ه مدقث تاج لاعح اما مدقملاحتحس اًنبل «ثرف نيب نم : قوق

 ريل او سوا فرط كادوا ع ثوم سمج كفو ختم اعناروا حجار فرط لكم اونا هنو طسب اوس

 < لاك نقإ طم لي لوود ركن

 وبصل سال كش وم تيياعر كمل ب ناونمؤملا ةروسروا لان سال كركي بيتس تيياغر كم اعنا فل باو

 سس ١] اس يي يسير بي



 نتج لج جخفكلانمَج نايل ١ 6 هراي (16) ٍلخّنلا ٌةَرْرُس
 -بس درفم ل اعفا كا ذوب اعنا ملج ابك

 -ج لامع نبل ب ءامهنيب وهو : لو

 هس حلا ماعنالا ىفرمكل ناو فطع اك اروا ع قلت فو زم, كيقسن ب «ليخنلا ٍتارمث نم ٍتارمث نم ؛ لو

 نبا اًريخ هنم نوذخقت ىا ب_هس اًرهخ ل قسري ددصتد رك اكس نب ءردصملل تيمُس : َقلْوَق

 جس هكر زاهد فلام ركس ماناكرثروا لكل اغا لوك ل ثدي كس

 <ساوب نايب ري روطلس لانج( ناضا) اًركس هنم نوذختت كج با# اكلاوس ل اري ء اهميرحت لبق اذه : قوق

 سوم لان تصرت انتا برك سيب لسع اك باد « يئس رد ناتج نامحادختاس كس زجج مارتروا جس مارت بار لكالاع

 لوم لان لئدي متم كب ارشروا هس كت يآ جس لكي ح

 رج ليث لاثوودارتح نوشرعي قم ءاهيف ُلّسعتت ىتلا لحنلل اتويب سانلا نيب ام ىا نوُسِرْعَي امم نر
 نب ةاعتج ل لفل كك ب لايك رشا

 اذيل ع لاعو ورواه ورغم للُد اهو و تعب ءلولذ عمج : َقلْوَق

 اكت نقب اطم مدع زب حبب كل ولذ لكي جس لائرفم لذ كسي لا اكبادج ع لات قباطم لش لاحلاوذ و لاح
 ايكوم تش زكا
 اوشن «لهسلا دض ءرعولا ءترّعوت ناو قوق

022010010 

 تاو
 ل (ةيآلا) ةربعل ماعنألا ىفمكل َّنِإَو

 نونو دود روا للي وكر نوخء بسأل باشي روارب دك نوف« عدود عس كاروخ اوكا« جس اناح ل هس رعسء لإ كس هك بي دج

 6# آ لوم لاش تككر كن وخت ل حدود ردا ل ساجد للم ليث حررخ سا خيا باشي دوا يدك ررط ىا ل

 -ج ماجاب حس قلت ىلاسآت ابن: <[: ارجاب دود فافشرواديفسوب دب كب اشيجو

 ىو دود ىفاهتدشلا انو لو دادي ظفر وا لزج ىرتكهريغو ناوخروا ريوس لابتج كس ب بلطم

 هب لم اج هد كد نا دايك ذب سب آد لج ايدركر اتت كه نانا تضنييفعرواراوكتوخ زك ايروا سن

 ؟ج ايكروا لب ووجو لس مثلا عرانم كيا ليد

 لكاظفلز ين« ابك يع ذسدرمدوا ناسك سس قت ثول لبي قتل روكن فرط ىكم اعنا ب رك يدعو هنوطب

 جس لل ناونموم ةروكاريبج كوم كش مري ونوم تيباعر ع نترك« حس: اجان الرب رك كس تيياعد

 لولوي طاخيا يو ليي دارم قت وغلب لون سئارم ق حى الطصا لابي ل ىو « لحنلا ىسلا كّير ىحْرَأ
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 - كح دك شوكلا ضنا مودرن دامب عر لاي رول ىف تساي ضخ

 : حس روفاج اتم لع تانادبتم انت عسس طاكسي ذت ناتو تسارفو لكي ؛ تكي ىربش لحنلا

 :تسارفو مك كور
 ىلانا كرت ماظن اكرفناج فهض لاس نم يلوم حس تمولكم ان كس نذا» زادت  اكتسسارفو مبنى ويب دبش

 م اتوب اندم لطدجتب ل لؤ تك (ىفار) بوستلوك جى تى وب كيا مت ارق, جس انج ب لوصا كس لارلكو تسايس
 بكس لاء اتي داذع لع تمس جم اظناروإ سجد كراكم ينو م كساس لوم هلكدوا لارلت كويك
 فترازب هداب تار لع لووتفلا نتي دوخء جس اجه كو لانا لقت كركر وكن ين وقم كت وا ماظن بي رخو

 هس راكم يي سلوم ذات لايت رود حس ظاملكس عطت) حطو روا تماقو دف ىفب !( فاد ) لل جس قيد لذا

 مولعمان ىكروا لي قب د مانا ضار ف كس ىلإ و لت حس ل نلا جس ىلركر وماي ب روما فلول ياعر قي ريب لوصا

 ضب لب ىلر كت يب لنك وجي خل بن ضن لين يفر كت ظنافت كل و ذنا ضن, ىبقيبو ل وجب لب فاو ردن اوكو رف ب دان
 خم موم ببن تل دم كيران ليث ف اخ كس لاجيت هدركر ايت كس نا لن قيد ماهخا أر فكس ريا روا ىرامخم
 خيا ليت اب دوا لايشمإي فلكي ء لبث ل كريات اناكم يسود تس لس قر لاب اي 2 نورامعملس رك

 اكمل بت لك وب لكن لا لين قر كل بق حس لووكم ككل قادوا لان قيد مانا حس ركع تي اوك وما هض وفم نيس

 4 جرم ب ىدتكى وك وكري قدك ماج اددق ضار زد ايو تفاظنء< اذه ريت اسكس قراوتتسا ىذب ىكم الظن

 رغم داماومايالاكن امك نس اجونب تب انركارحب كس نيمو شيفر وا إن تيل كور ىترب ايدك ا ناب رد كس جنة اه بج

 تاج كب ليم ترج نانا كهييدوكك و ركراكن تروا ما زيا ترج ساكس ناس قي درك زك ملكا قس هد ناتو
 نيب كى ينصت انك فتنس ق تنس ىلا رح طباض دوا راك رطروا تاي> ماظن كس تكرس تانادبت نير جاء

 -<س لاه هرو لانا لشكل ين كس تافاشلكا ببي رخو بيتس ب يا ياو

 :لئاضفو عثانمك رش

 مساس عرورشوما وفك لا لون لسكس ( ىرطكا ث) كرا بط ( كاي و) ىدنب بطرد ىلاندل بط حف انم كدب
 را سدو حس لولاسسدنججر ذا « ليث عدد رب ارب تس ىلاسإب دارفب لب لوبانك اقرت بطروا ىل نول بط لن تس آخ
 تنال كك سرق لال اهم سا رضا ل لورثكا كس وردوا سنار ف«ظنيلر كوم, سرج رول هس اوم. جوتس داي

 مث ارم «ءاعما شارما « نرخ ضرما هردبص ضرما ءرلي ضارمعا ء ضن ضرما « ناو نلادود ارم كس ادب: تم
 تق قررت لياربش لسا رول و تلكم لام قبلي كرابم لكى كن زكا ذر وا« ديفع جرد تي اهن شي هريشو ملص ارم

 هات ل 1 و ا ا ل كتل
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 2. انساج يكل بكن اهياررط روب تح اج آم اكل لب قروض ما | تسمم وج نس

 نيا رول نول لربك ان ناك لك يح جر ةيسادانا رب رقت اتويب لابجلا نم ىذختا نأ

 ا ؟عس بياكل كلا« قدا رف ىكىتد نان كعروقو اجد وادقي رط اكساب لك جس قد تيادب فرص كف انبرحك

 فرط اتا كيأوراشا تاء هسا جالو كك نومك قي لانا اضومتجارفقالطاكت يجب تب لس كراع

 نب يرعاك يدرك راششا فرط ل اارسودروا ليمان وفك يأ حس كبي كل كس لا ناكر اتربشجرويتكلا 3

 كو مككس نايئانج كرم كرم دمتي ثواني روا تخاسس كن الكب كح لوب لت ررطك وردك س ندوب ماعد دك

 كح لكت دسم مكس ناء < ًقاج هر ردشسشسو ناريج كل ىلا كد وكن لج« لين تو ذات سكس لودفاج

 الشم لفى ىرسودو والعكس لكت دسم انت سيق رف قارب لاب ساب كني نارك لكسر سمر واراكري ني تس
 متت ناني عكف رص ىلاتفلا« لن تس اب هدراكب# تسدكض تكس نارك قر كيا كح ساوكو رينو لس علم

 ردا اتبر طوس لوول اردا كرنك بشي ليي ىلا لكي ج ايانوم ب رتل ىلء ودك اي دال كك روق لكك الب يد سين

 نسما. فون انج يس انب رانوفتى حس زومبي مزين جانب فافشرا فاسد سمج كلت عس قاوم ذاتروا فاص
 ربت اح كجساه ىف وري لاقراعدتليروا لقخرو لو اهب يكل ور كس نال "نوشرعي اممو رجشلا نمو لابجلا
 هك مرات قير طنوفكل كاب

 , سلبي طعس دشيردا تر قيال يسايكا د متلاوككرت لضجس تعاد فرصديب 3 تارمغلا ّلك نم ىلكم ث

 قاسم لاس فتن” نت دارم لومي لجو ولكي لإ ليتوارم لومي لي كسر ايند تارمشلا لك نه سدت لحس لاولو#ب
 - ليث دارم تايسانمو تاي دورات كن ادلب جس لتارم ىلارغتنا لكس لككاوجمولتم: كك دج

 الاكتر جوج وو قتكسس لونيشم لير وو ىنتاس كس عر آكل ين قد ءاذزج اد يفسروا قمبر ١ك لولوي روا ولتكن ايحك

 تاتكعاج لي

 «لج رب لوقسار سوم كك راومت كس بد يس اكس تيادب كرسي وكلب هاذ ِكَبَر لبس ىكلساف

 يسال ارباظب جس لاب لكس دج لاك دا دال ولجي تا اقذارورود تسرك سا بج أ 11

 حس لاج لكروو لوليسو هرج انج ءجس ايدانع كلاس اوك وجار كس كس ىلا فهلا نايات ةجسايع اندم لكما: 1لياورك

 سا ف لاعتدثلا لت يسدانب ةسسار 1_4 سا ضااشفذ_ للاعتداء جس لاب كلبا درك يكب سبر خد
 - هاج آس اسمك يس اريفا كس كو كود لوو كنيس ركزت لاشف كل كس كف وريح

 ل كس شارما رواجاذغ لنك تءاق ملا نرهشييس لير ذك ش لاس ترتكب كلا « سانلل ٌءافش هيف
 اجوم لاوعتتسا ةيربش ا وو روطيل ركام خت اسكس اود قرسود لي ضارماركيوروا لساو الب ف لب ضارم ا ىف, تر ازخ م

 ردا اتوب لمكب ارخ ىووخ ووك جس ري تسي ان كيا لكلا« ليؤ تس ركل تساي روط ص اخ لب لاو فو يطا «جس
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 لاعتسا رج كل كلا وك ا ءابطا حس لاس لودازنب كيس دج قيس تركت دظ اف كتر صرع ل ب وط قى ايشا كرسود

 -لآث ةسآة سك

 :رىقاداكىل اهلا قلت رش

 لوسر اي لاقف 4 هللا لوسر ىتآ الجر َّنأ ءديعس ىبا ثيدح نم امهريغوملسمو ىراخبلا جرخا
 لإ داز امف لسع ةتيقس لاقف ءاجمث ءالسع هاقسف “لسع هقسا” لاقف ,هنطب قلطتسا ىخا نا! هللا

 قدص اتفق هللا لوسر «لاقف اًقالطتسا الا هداز ام لاقف هاقسف بهذف اًلسع هقساف بهذا لاق ءاًقالطتسا

 .ٌئربف لاسَع هاقسف ٌبهذف الَسَع هقساف بهذا ؛كيخا نطب بذكو هللا

 : بس ديفم تب“ لبي كاهن دامس اف تشيب واكس لبش

 دبش د اقف بآ 3 كت ياك اك وقسد نيم «ناو الحا كس لاعب غييسا نس ىلاكص يأ لاي سقف هللا لوس
 فس لا بج ندرس اي دوروشم اك الي دش سب آس روتسدب ىراي الترك فس للا ناد سود اي دودوشم كف سالي

 ملاعب تجاه بع دال لاق كملي ل "كيخا نطب بذكو هللا قدص" رف يآ لع نا رف لوك كب اابك
 هدام دسافركي اياوج لبجرثا دلو حس دجو ك اخ جازم لغير مركب ئروصتق كءاوو كسب بلطم جس انوجج يبي اك

 ايكوم ورم افدايكل كددا دس ف مات بجامت لد ادقنددايذ

 ئلاوملا ىا اوصف اَوُِضَفَنَِْلاَمَم ن كولمسو كلامو ٌريقفو ٌيِنَغ مكنمف ؟قزرلاف ضني لعَصَمَبْل صفه

 نيبو مهنيب ةكرش ابريغو ٍلاوسالا نم مِساَنُقَرر ام ئِبعاَجِب ىا رمهمامإ تمام هني نا

 مهكيلامم نم ًءاكرش مل سيل ىنعملا ءاكر ش رش وسوي ئلاوملاو كيلامملا ىا كهف مهكيلامس
 ثيح َنُوُرْفَكَي 9نوُدحَجيوْدلاَةَمَعْتفَأ هل ءاكرش يد ل ىف

 ظن نم يانا ٌرئاسو مدا علض نم ءاَوح قلخن اجور مكِيفْلا نم كلل عجهّللاو ًءاكر ش هل نولعجي

 رامشلا عاونا نم 52 ٍدالوالا ذالوا ٌةَدَقَح حي ِءاستلاو لاجرلا

 هللا نود نم َنْوْدَبِعَيَو مهكارشاب نور فيم فوذلَت معنيون وفم مدصلا لطاَبابفَأ ناويحلاو بويحلاو

 ةَنوعيِطتسيالَو اًئزر نب ندب امي تابنلاب ٍضلاَ 7-6 رم كميل هريغ ىأ
 ملعيمْداَنِإ هب مهنوكر شُت اًبايشأ هلل اًوُلعِجتال ل37 وني اةاركالف ةانسالاومر ُئش ىلع نورِدقي

 ٍرحلا نم هزّيمت ٌةفص قنة ُهْنِم ُلَدِبْيَو لكم ُهّنلابرَص كلذ كروم 1م هلَلْئِماَلْنآ

 كاك و
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 َنحاقْنراَنمةَنَرَر اح ىل ةفوصوم ٌةركن نَمَق كلم مدعل ِةَىنلكردياَل ىل كاعت هللا دبع هناف

 ىلاعت هلك ىتاثلاو مانصالا ُنْم ٌلوالاو ًءاشي ضيك هيف رص ىل ”اًرهَجَف رس ُهْنِم دسم قْفَنِيوُمُف

 ةكم لِما ىا مهرَتْكاَلَب هدحو ْدَلِلَدَمْلَل ال د ُتَرعُسملا ْرحلاو ٌةْرَجَعلا ذيبعلا ىاأ

 ركب مهدَحَأ | نْيلجَي هدم ٌلدييو الكمهللاَيِرَصَو نوكر شيف باذعلا نم هيلا َنوُريِصَي اماّنَو

 0 : هبة اَمتيأ ءرمأ يلو ةللوَمْلَع نيت لك وف بدنا هنا هت لروقياَل نرخأ دلذ
 و ىا ندع ابرماَيْنم زوكدملا مكبالا ىا ده قتيل رفاكلا لم اًذببو حجب ريح هنم

 زملا
0017 

 يالا وبر فويس قيرط ٍطاَرِصلَعَوُهَو هيلع ٌتحيَو هب ٌرماي ثيح سانلل مف ٌمفان قطان

 ؤملاو رفاكلا ىف هلبق ىذلاؤ مانصالل ٌمكبالاو «ىلاعت هللا لَم اذبب ليقو
 أ نمو 3-5

 كولو كلام دوا بي رشرولا دادلا لن م وق حس قد تيقوفرب ضنك ضن ب قذر لس ل اهتدثلا دوا : م

 سرك كرش نااهمرد كس لومافغ طيبا دوا نسا ل لا عسا دوكن لا فس مت هرج لادج قم لإن ( كول م ظود)

 مال لوكس لمي نوصالغ كس نادك سيب بلطم لب اج وج كير شيك دباب لي للا مالو ا 1 كرب دقي را لن لل او

 هللا كو رايك ؟ لل ارم يرش ررط سكك اوك بسس لع لوم ان كس ادرج اج شيش لي لولا كس نا

 وكم ىف توك قرابة فس ل جس ىدشلا هددوا ء لين تسربت يرش اك امك هقيرط سا نش دج رك وتمت
 ايي تدفط كس لاقروكروا لودر موك وفا ماقول يامر فادي حى ل فلز القيتت مدآوكما د يئانج لب ا رفاطع لايت

 مؤ ني زجج كج ىيبا سمكروا لاسر فاطعدالوا دالوا ا.« تكس اطع تس. دوا شب كس هس دامجتعس لويدين قراها يارف
 اكاد فولو وايكر واكس لس ل نامباهب تمب لاب كوني ىئكرجبايك سا رفاطعي روطكس قر دو امروا لع روا لبيك مش

 تس ناع أ ده دذكح شابدودوا كس ليك دنب كقلار يف كويك شا دوا برك راتب كن وتمتن ثلا كاربت ليش

 تدق مزج اك" تروا« عس لدبحس اًفزر (ائيش) لو سرا ى كوكب كس يسد قذر س نييذ هل د ذك تانايردا
 روا رواق مشاكل قالون رةييشكى كش (نقن) زك تس اش ل كش ل تبهوروا ل تك

 اًدبعر لاير فنايب لاثم ليا كل ولصدبع ف هفلا خد اج سيئر ا رداء سيل لولاك املا ليث اج بوخ ملال

 ( قش )وازالة نلح ءايكومز اتا [مالف حسبو لج تف اًدبع (اك ولمسم) < لدب حاد (أك و لمه
 ذا ف متوكل سدو ضن كياروا انكر لت دقري ثاك حسبو كس ومدن تسيل قيا هد كس اتوم هدنب اكتلا

 اري روطراظرواري روطو ديشيل ءوروا (!رح دج ىل) جمفوصوم ةرلك (نّم) < فرد اكذور(بخ) لوقت للاي

 لاثم كدطلا قرمودروا < لاثم ك وتب ليي« لإ ةس كف رقت خب لا ل جس ارجل ث  ةسك رق تنس ل
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 مث نادل ل ك كس هدصودشلا ليتر تابس « ةك وج سيت لو تلح ومربارب( فرضت ) راقطدوفدا زاروا زج اعدبع يكد ف

 كرشدو ترجم اك( تيفقاد مدعاىا) ل بباب ام دو فرط ضر تتباين وكب اذن ادلى لا نتي لاح

 تاكو / قي تش نانا لربك نق بلر راني لاشمروا كا كل ويمد اود ىلاهتدقلا لإ عة

 هد 25 تادو ل ابجج < دجوب ري بحاص خيا ةقوو ( هلي ) <. اتكس اج تروا نكسب ووك كلا لسأاكت 32

 وجب ضو روا لضخ هنو هدولدن قش ايي يك حس لاثم كرفاكي ءانركن بي 000 2

 هي ساروا ايد مكاك دعه وكري دقي رطل اج الاد ذهني عفا وكولروا نكس لوب وج ضو قب حان دملتاك ف اضنا
 مش مار دوخ هوكي لاح لن تك دج رمارب حس اترك دامآ

 جس كسووارفاكل اثم بيحس سر وأتتس لاثن كاتب وا حس لاثم كات

 < دو هدام« هساو يسد كساد يس دانول« لاو غيرت َّنْيَواَو لعب لما ىلا «بهراج ءاب «ىّوا

 دايرين فاعور

 -ايكدءاطقاستسمجو كت فاضا ع نا ءجسرج تلاكب بت ارك تلعن ماس لَكَ م ىلعاجيب : : وق

 اقباو[ل ومالغ بس اهودكري ناكر شن درييروا هس عقاو لش ماقمكس أب اجل مب ناكر ش مهل سيل ىنعملا :ّقْْوَف

 - لت ةس ركل يرش لم تييمولا كا اوك ومالغ ضنك ادخروا ل لترات ك- كس ذ# كلير شرب قير ط وام لبن تيك

 ارزاع نك عبس نورفكي هنودحجيرلا ا دركوراشاك كت نورفكير ينك ن ودحجي «نورفكي : قوق

 -ج فتءىرعتم نودحجي دروع تسردانو#ءابلاب ىرعتم اكس ا

 دّقلا يكس ايكابكروا تلح وم ليي ارب ج نم ارسددري دوا

00 

 هاوفوك اًقزر ةييسددارقب لوعفم ابك ةييسدرارقل دب اقزر ول اًديش ماطر ضم اتومرتب اًقزر نم ّلدس :(قْلوَف
 جال ابي دوا ك كس ديكات يك كس نايب الاي ع ت12 خيا حس لن قث ذو لرب كة ئلحاءردصن ماي لي ردم

 - ل لي سرو لولو

 دج بادجكلاوملياي نوعيطتسياالو : وق
 ليت هوروا < كيل اكل ورمي وفود عرضك لاح اكدحاو ل كلجعي ال ام رواج ايكابال خيصاك مابي :كاوس

 .ءاكرش
 - كا ثلسام لي نوعيطتسي رواج تيار انفال ام لي كلمي .باج



 ىسجاة10]جسخفاثنل امج نان ١4 هراي 050 ِلْخْنلا ُةَرْوُس
 سا

 5 لل ٌيلوق

 :تايآطلر

 هركذت ارجاع تاه تددقو لسا ف لاقت لم تيآدقباس «قزرلا ىف ضعب ىلع م كَضْعَب ّلّصَف هّبلاَو

 جتا ىلاوت نترك ولى ل كا و تكسر دج وب جبس ىلوارك دوك نتج لإ ؟ تس اررف نايب لئالد ىرطفكس ديح بارك رف

 راج ايكايك ادعس لاثم كدلماعم ككتاب كياوكن ومضى لن تمي اءاتطس لاء لبي يرش لمي ترد طفروا تافصا لكل لا
 د تايضفري ضنك نبا ءايك يار وك فانا بس ل قررت يك عاصم ىلاسنا عسفلاب تسكب هذ ىلا

 كس ءاشنيا ىتووخوو اتكرركاي رك فروا اكتب دخ حس تب < كل اماكن لاءاسو اسس تبدل يدان قا يادكى كس

 انبراكتعدضر وا مالغ لكتب كس ساوك روان قذر ساب ذيسا ىو ورك دوا لور اكتسدخروا ع اترك ررخ قب اطم

 لقانا دن دنع لاح ا طسوتسوكى ردا« نوم رك سد اكل ورسود قلن ريس نرخ ارك ررخايك هي لورود هدرك يد

 ومرت سواك ورسود قل ب تاي دورض يال انتر يقف اننا نس كرري لورود

 سيئ راوكوكى ا ىكووايكايدانب قتوا قى تايضف مى زروك تكس ل هرباشم كس بس تا ناكر يتلو سا

 سا« لل اجو رمارب كس سا ل لا قو كس درك يتحرر سا لبي وراك دوا ومال نيس اوك ب نيس دك تس حرك

 هلك شمو كنت تقول رسوددوا تب هيك ين تس كريتر ىتك نديم بس: كبس انس دج ل وكري تح لاه

 ب « لم اج وم ربارب كح كل امد قلاخ نيل لولو قولي كل و تس كدي جت تيك وو ف ل كولو قول كافل بس لإن

 نممكناميا تكلم اممركل له مكسفنا نم الّممكل برص” باومداشرا لب تيآل ا مور ةروم نوم“

 لادن انركربارب خياوك ومالفو لولد ماك قع ككل ساعاكى ا “ءاوس هيف م تناف مك انقزر اميف ءاكر ش
 - لب اجومربارب كس سا لولو قولك اروا ورلد ةسكدني كيك ع شاة سل

 لي تاود ميرو رول رطق تاواسم مدع لبي تلودو لادن حاد ةررط قروب تقي ح تاهو

 جس ترطخ اف الظووف اج رعداكتاواسم لاك

 :طلاغم لص ويك ارتشا
 اك يلد قاسم ماب جس قوم متن تلو ناايعرد كس نتوكوارفادوخ كس ينطلاغم لا لي لال دتسا كس نيا رتشا

 ًى وق ىلامجروا نج تتر كتش ؟لاهكل يت قواسصروا لامي لم لب ادارفا كس موق طاف س سرس قت ضورغ دوا جس



 ١6 هراب 010 ٍلْحّنلاةَرْوُس مه مموج زل ج ضف تزل نمَج
 قري ردا نب سيق واس متي ترايعم كى ل يضر فس طناف لوتصالص ل ايدروأ ىرتصرشج مك لقي روا انا

 -ح انكر قثمايكس تيثيح مل وخلاطم اك تءاواسص لب تلو ميسر آرب لائق ونص ل لفرد ىرطق
 اننا كياوكيردنا كس كك ك نجي يجيد ذرب روا سئ احاكى رادار ماظن فرط يأ لاب ديب نآ م

 لع ترلوو مينا افرط ىرسود ء دب مرح لكك حس لاقرورض ىداينب فيا داب آ ذب ككل دوا لوري ريما كس مجيد
 ده يرظقاكم زويا يبج لى اح تاكل ماك تا واسسع

 :<س تالداع ماظن اعماكم السا

 جرد لكبير ريما لش لتس قرب لاتعاو نزناؤقوج جس ماظن ىقئاحم لقنتسل يا نيا كسا كم سس طير تروا طاره
 يرد قاب وج واكتر روا قدك فرط ىرسودروا »قي لب اهب ءتنكمو لفرط ليا ني كسل ماق ىدنج

 صا ىقوكايدارفا دج ب لو زكرم كس شاعم بسكر وا لوفا نكس تود دك ايي د لي كرب تزاجا كتاب لا مالسا

 داشرا لامر شح ةروسف# ديب نآر قل كس لاس دن قاب ىت ناديي اكم اكس تييحالص للا سود دوا ل ركضت تعاتب

 يامر فقر ص تلو دمك يس ايان كس لا نفاق اكتلوو ميت مت نشب “مكذم ءاينغالا نيب ةلود نوكي اليك” ايارف
 - اجور ركومروصكل ع لوراد

 جس يتناك فس ركرادنارظأكع مكن وفاق لاب سا وس لوم لست قرفتارفاوج لن لوس انف اهم كس ايند لكتب آ
 رك لغلاف لمت امج ب دار ادثج 2-5 نوتسار كس رار وادوسري لو ذكرك تلوو ليي لمن تس ماظن ئاراديبابرستفرطيأ

 لن قي درك وبري فاني مالغ نا عمانياوكق ولكى راس لاب

 حان 1 ددجو تس مانكس مزلشساي وكت يكرتشا ماظد اضم ليي روطت لس للشر كس دوج و ماكس لورادييارع
 -<س اكياجايك ايي ريولانوم لو تررطغفالظروا فرات سد ةفاكل

 مان كيا كاي ايي نو طارفا نايمرد ك لانا وفود كت يكارتشا شامتجاروا ىراداررستامل الن نس ميكن آرت

 كت انيدن مالضوكى اسمع امج يدرف لوكددجواب كس تداقت ىرطف م تلودو ق ذردكهجساياركف راعتح
 توات لي تيخمروا ف ظوقيتو كس وكس تاداسم لادعإ ل كلج مقرن كل او ناكل ورقلاكتاواسم قرطفر يش
 -ايكدم ماكاندعي كس ذى دير مخ قي! لاس( + )تس (*0) جاسم اظن كارت سئ وت لاح لشن لور كس هدب ب سك

 :ىاكات العا اكفيشو ةررصّلا اسكس لود

 قس كير انعقرف لع لاقرجا مت” ”اهك و: تس كير ع اسكس تيوس جي ريسوكي 90و كه نس فيشو رت

 (فراعم) دلو فلا ورتب لكك هاا يي كيا ناادوا ذلكم اق تاواسم لب لاقرجا مل.“ لذ فاس



 سهم ت01 حخفاثتل نت 2 ١ 6 هراي ماهر ينل رز

 :ت- اتسألو زيش 2

 ا ل لورامتج وم توافق اننا لبي لاونج كل ورودزم لابتج ومايا كك راديرامرسسدنف اب قرت لولى تدياش

 (فراعم)

 لكني رمل رقت ىرتج ك قزرلا ىف ضعب ىلع م كضعب لَّصَف هللا ور وكرن تيب آذس نولاثشنلا كت اعتاد
 .عءاشيام لعفي هللاور -ىدارك اي

 مثلت اهمشو لالشنارفاكم ان ىتاترب تلفت ستيف اووكتقيتتلا ليا لي لاثمالا هلل اوبرضتت الف

 وكاورئامر فدو اشداب الشم نانا نم زن للتا حس لين ناك رك ايقري نان عرفى نيس اوك ان نت كولي وم اعدك يود« جاي

 نك رك اقري ماظن كس لومااشد اب نانا وك تسد دق ماظن كس ىلا هدا دي داينب طلغ لارج رواء ل ةييس درا رق ل اثم كدا

 سرصددوا ءارذو تحتي يسال سل يم انا كل راس هاب اليكأ لب تموكتو تنطاس حرر سترك ين تل
 ووبخمر واب تحج, كس ى اعتاد فرك نجس اج اندم كري [ررط ىا سانا تلكم مني رز كس نلا كرك رهس تر ايتن اوك ورسفا
 لج كتابك نا فلج لا ءجس برر اعاك وكرشمروا لوتس تمب لي اذ ديت اكل اا ليي لوم اكس هثلاوج لو

 هظوف نركب لام كن ولكل كس لدا و ثساك

 لولو كل اب شم مااغروااق1 ذل لب لام لبس لبن نلا لين لكى د لال موو قانا نس لوتاود ىرخأ

 ركق ولكى لو لحوم شارب ليي لب آم سو: عرف قت كيا توت كيا لوفد ديب بج ل يالله د لاشع

 وه ةساربر ارب تاس قل

 كراع تاق كاب جس انامل تاب ب ارو! فاصناو لد عوكن وكدلدج ع ناسا كيا فرط كيا لب لام كرسوددوا

 ماك لوكا كسر سدد كلش نكسر كما انيادوغضوج هس نانا و لباقتلاب 2 ناسنا لمحبي تاق مروا ىلتر ماس لاك

 قل ون قوم شئرارب ل لب ا دوج أب 3 سوم كس رون وك ليت شتت كيا نانا كس ملال ودرب [نلسركت سرو

 ؟ج قكو ارب يكن ولك وك تس لا سرير مروا ر نداقروا قل عيوب تتاكد و

 نال هدم برفاوهوأرصبلا جملا ِةءاَنلرمَمَو امبيف باغاس مدع ىا ضل ِتوَتلاَبْيعِوْنيَو
 ًدمجلا نيس َنْوملدتال كيه وظَبَنَم مكيرخل هزداو ©رْيرَف ءئتلك لعهد نإ نوكيف نك ظفلب
 نونمؤُنف َكِلَذ ىلع ©َنْورمَقتَْكَلَحل بزلقلا َةدْفدلاوَراَصِْلاَو عاسالا ىنعم_ عساك َلَحَجَؤ ناح
 دنع نصيبا ضرالاو ٍءامسلا نيب ءاوبلا ىا مَا ناريطلل تاللذم ترحيل َلارمْل
 اَهقلَح ىب © َنْوُوْؤَيِ ْوَقَل ِتْيأَل_َكِْذ فن ءتردقب كيال نعقي نأ اهططسبو نييحنجأ ٍضبَق



 ١ هراي(05) ٍلْخّنلا ُةَرْوُس 02 مهو نلالجسشفكرلاَنَمَج

 نيتك لكج هللا ابك ايي رعيم ةارظلا نكي تيحبرجلا :ولحو اريل اععكيق بحب

 لمحل آَهوُفِخَنَم بابقلاو مايخلا ك انوييوَنلادولجْن قُل َلَحَجَو هيف َنونكست اًعضوم انكي
 رعملا ىل آًهِلَعْشأَو ٍلبالا 2-5 منغلا ىل هاو َنِمَودْكِيَماَقإَموَتَو مكر فس يي 2
 هيف ىلبت ىا <20 نيس اَعاَحْمَد تيحربا --

 سمشلادح مكيقت لظ عمج ألق مامغلاو رجشلاو رأوا يت امك لَا

 اصنق ٌليِاَرَسِمحلَلَعَجَو بادرسلاو راغلاك هيف و 2

 نشاوجلاو عوردلاك ايف ّبرضلاو َنعطلا ىا مكّبرح افكسأب مكي ليباَرسو د ردا كي

 نبا ضقت هيلا نوجاتحت ام قلخب ّمْكَيَلَع ايندلا ىف ُهَيمْحنمَيُي ءايشالا هذبب قلخ امك َكِلْذَك
 حالبالا هنّيَمْلاعْلَبْلا محم اي َكَيلعاَمتاَ مالتتالا نعاَوْش ألون َوُدَيوُت َنْوُمِلْنَت ةكم
 مبكارشإب اهتدركرتت هيدع ني اهناب َنوّرَقُي : ىا هللا َتَمَنَنوُقرَحي ربما تا

 اكتم اق ءملئاك وزجج ليلي لوفد نا نم جس وكوت ذا معاك زج هديشول كن يي ذدوا لوفانسآ 0
 دلل ايقيءكساجوم وقل كبح نك انفاووكغلحا«ىرلج ى كس لاا كيج كيا كلي هك اريدج كو اييلا سس قلم اعم

 نوملعت ال كل نام لس تكب مك يكاديب لش لاح ات ثيبي كس لداء كداب ف ىلاعت لادا سدداقرب كرب
 يد لددوا ليد رد ارواح لن نحس ٌعامسا «عمس يد ناكل بكة لادوا« ب لاحت ك كيش

 رثك لب ءاضفا كن اس كل كس ادري ورك اعلي "د لكل ورب ذس نوأولايك «ؤآدس نامئياروا «وركاداريرك كانا كات

 تترد رشا شلون ركاب وكل ؤزناب كس نا« ءاضف لايمرد لكن ذروا نلاحآ ب ل روم

 ايياوكنلا فس سا قش لن نايناقندنجج ىك ( ترق ) لي للا كك لولاو نامي اس سو + اق تنسونا دج

 سابك ورك هدام ةف ىلاهتشلاروا ءوم نم نر مروا زاورب لب سا كياني اياوكاضفرواوم ناز اوري كس كح ناك يان
 رك اريبج .انبر مك سولاعكى كن وروناج ك- #راببتروا ءورك صاح ولحس برب جك ىلا قت اني نوسة جك

 رول ناوا ىىرمب (رثيحب ) روا ( ىجب ) نارود كس مايقر واو: تس. الي اهيل اهنا دكن ا متتفو كرفس « قردان

 نكن داس ايبادوا «لرداجروا خوخ اك اريدج بج تاني ناءاس اكل ورحت يسإ حس لالاب كس اىركروا لوو كس ثنوا

 لوازم نيج حلو زج لوم كاري يا ذ ىلا ترثناوب تس كل صاح دتاف لوم هديسوبوو لي لكك تسد كيا مس

 2ك -داهقروا لو تهب سى رك يب وتدرك توج جئتك ٌلدظ «لالس انيس اض كل سابق لوابروا تخرد



 فج زج سضفازتلانَمَج المل ١ 4 هراب (15) لْحُنلا ةَرْوُس
 هسمامتروا فا يتروار اف اسلَح اجا اج ص لتر كس هدووروا سخن (ناذك او لت انب لكني لش لابي
 قراولرول زين للا لك لب آى رات كياني( ورز ) سابلايلاروا سحاب حس ىدرسروا رأوا ميج كياني لابلايلا ك-
 ترورض راب ل ثايند دو « لب مرادي لزج بس لاك عررط لج عررط ا «دنب دعي هد ذاك ايدج ساب تسد
 لات ريحا كى اق ءاجومرادربئامرف كل باها متت انارف لمن وتم قب هوا #اببت رك رفادبي لزج ك
 ناي دب روط جاو قم ب اني دايثب فاص فاص قرم ذ - بآ يفي رجس اف ليك ارعا سس مالسا كول دكا «ذاج#

 نو ةس كرار كتاب ىلا شم لن نس ايي دف وتم كاد( كولي ) جس اكدلكي حس فد: لزان الداب مكيدوا اني درك

 # لن #هرلشاب ع نا توداي ذروا لجن تس ركر اكن اكل وتم لا لس كلش ىلع فرط كرا يت سرك

 هنا ا 00

 جياد السعل ل يبمص تيزي 2و 3 00 ٍ 2

2 
 .دابعلا نع باغام ىا ءّباغ امملع : وق

 5 م
 .اهلفسا ىلا ٍةقدحلا ىلعا نم فرطلا عجرك ىا ءرصبلا حملك : لوف

 .له ىنعمب وا ريبختللوا برقا َرُموا : يْلُوَه
 خر لوم اًنيش رواه لامر يمك كوبلمج نوملعت ال لاح ةلمجلا قوق

 جرت لا لعافاكل اب كج رخا فلغاكل ا مكل لعج ؛ موق

 .طاسب (دحاو) نو, شرس ءطسُت . يوه
 بداو ءاسك (رماو) ءةيسكا قوق

 د [ركرتسانركج وك ًنعظ ( ف) ترك نس ,نعط مكنعظ : يو ا
 8 ببنك نتي هَبُق ب .بابق : قوق
 لج لمس ازاي كرم نتن سابلاططمء < اي كلبي« شيف كل يبا رس : قوق
 -هتس هارد لاهيا« كززجرما ىليدم كسول ماع لابرس ءرتكمورزء جتك ن شوج ب نشاوجلا :قْلْوَه و ا

 د ل م عع يع

 2و فل

 ارم انكر سيرو ملك وكتتقو كس أديب يب ع لرتم لا ذاكن انا مكس هراشا ل للا اًئيش نوملعتال

 مانت لك ا تفص بع كا جس تاج ايامك انور وك ا لكي حس بسس احاج ياهل كيتي هيك ا قاطع كس تردورض ىك
 نيب دلاو تس ل ةقرورضم انني اجي ء ل ةساجومددمرككو ب دلاو ولست ور تتفو كس ند ب يب كاس لد كايبعتإيرورض



 ١ 4 هراب 05 لنا ُةَرْوُس 0 مضت 10ج شفة انَعَج
 هن لع ف اعلا احاححانسدج حدود تس لوف نيل كل امداد يي دوطى اهلا ىلا قت ثلا دعب كس للا هس اتركك قدك و دوك

 ردم وكي دولوصوفوو رك قلاع يك رامى وت هطس اولي نجس ميت رطقرر اك, ملحن لش وا جس اتوج ل لولا كيساب للا
 اي دامك انسدج حدودرل ايدوكل وف انني تس لو زورو نال

 كل سا ىلاتشلا ست دقروا شمت لص  ءنوركشت م كلعل ةدئفالاو راصبالاو ٌعْمَسلا م كل َلَعَجَو
 ىكللاقتشا حس نا ساجوم تار ىلاقتدفلا تح لك ركل اعتتسا حرر لساوكع راوجوءاضحعا نان الك ين لك طع

 2 نورت نود اره حس ح1 لع تيب دح ء# كاوا رك لب ين وتقن ن ا ىقلاقترثلا كتبه ركت عاطاو تدابع

 لاو وو لب ذاوواطض ل كضرفري لا فس ليج لت لب يجهد ب ديكس بس لش ناس اترك صاع برقا يدل دذ
 حس للا لي بج دوا لوب انْ سكت بحبس للا لبي كتيب اجرك شكى نك صاح برق ارم تبديل دذ كس

 وم دجتاب « ب ات دوو تس لت لوم: اتاج وملك آءجانتسدو سس ل لوم اجاجوم نلاك اكل ا لي دف لوم اهلك كت بك

 اجد سا ل قل اترك اوسسس حج هو كارول ءعس انج وو تس ل لومت اجاجوم لاقي « بس انكي هو تس ل لامن احاج

 (ىراخي حيحص) لوب ايي دوني حسا لب جس ارك سلطاني حس زب قت ئروا لوا

 يروا حاد اكث يب دصلككالاح« لن نسا ارواب لاح اكت ارينا ّلادضاكدذلا» ايلوا ول ضرك موهظصا يلف اكشيي دع ىلا

 نوم كس كح اضر ككدتلا فرص م اكرب اك ا قنجس انيك لا كا كس ثلا تعاطاروا تددابع قا هدنب بج كس ب بلطم
 لكك تس دقت درزي لت حس قد تاجا فس هفلا كى انجي د زنج قد تلوح رو فستاب رت تس لاوفاكةيسا « جس

 ل لامر فان كدتاوكن اود «جس اهكرادد نس تعيش جس لو زجج ىدوو لج اناج فرط ارك تس سوربي جس
 تس اترك اهتتسا لين تدع الحا فرب اترك يكل اهتسا

 لاعتتسا كبس نوادوا لابدوا لاعكى ل وروناجركاوم تباثعسس ءاهرابّرأو اهفاوصأ نم هلوقو ماعنالا دولج نم
 نلا«مارت إي ومب الط تشوك اك ارك يقرر هن دوا دادرم اي دم حروب هي دوف جك يجيق كتير لن لا اءاج كح كس نام

 ووو اتم ليات شا لوكا كتوم كرو اج نري نواروا لاب دوا اج اير كل اعتسا ريو تغابد لاصكا وردنا كس ميسم

 اجا ماتيس ساروا لاعكىكيزختبلا < بسجن باك لاتقل هفيطولا ماما «ذئاج كس ىلبرهتو تحن ضان كرب

 - لإ راق لاق انروا سلم لاعرج

 «حسلولود ىدرسروا ركن لاسضار ركل كالا ساي ددارق ناب عس رك رف كس كلاب * ٌرحلا مكيقست ليبارس

 نالوا لح لا جس اوبب لان لن ناب ذ ىلع دك ةر قدك ساي دري فس نييك دوا يرق قف بادج كي كلا «جس ناجي

 اراب فرب لابد < كلن مركبا بركس ايكا يكرمك لوك طاح اك تاير ورضروا تاداع الكبر ل ثلا ليو برع بط
 (فراعم) -ايكايكءافتكاهي رك كس ذاهب سى رك حاج لكس يروعقت اكىدرسري دشروا
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 فجاة ج شف تزلانَمَج ل ١ 4 هراب (016) ِلحْنلا ةَرْوُس

 ندْؤُي اَلَمُك ةميقلا ٌمويوبو ابيلعو اهل دهشياب يتوج اَدْيهَشَوَمُألكَنمظََبْنمْوي زكذاو

 هللا ىضرَي ام ىلا ٌعوجرلا ىا ىبْتُعلا مهنم ُبنطُن ال هنوبَعسيمهَلَو راذتعالا ىفاَوركك نذل
 هؤَر اذا هنع نولي َنوُرَطْنْيِمُهلَومُهْبعْفَتحَيالَو زاهلا ٌباَرَحْلا ازرفك ْوُمَلْطَنوْلااَ 17

 اَوعْرَن اَدكَننِْلا انواكَيَش لوله نيم اَولاَق ابريغو نيطايشلا ن رم ْمُهْركَوضاوَْرْفَنب
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 مكلإ كلوت يد 6نوبدكل رحت مهلاودان ىَلَوَمْلَم ضي اوَقْلاَفَْكروَدَنِم مبدبعت
 ىل َمْلَسلِإٍ فموي لااَوَقْلاَف بتدابعب نورفكيَس ْنْودبعَي اني 1 ان ىرخأ ةيا ىفانومّثدبع

 مهل ٌمُفْشَت ميشتبلا نأ نم ©نورتْفَي اوناكاَممَهْنَع باغ َّلَّصَو هيكخباوئهنسسا
 لاق مبرفكي هؤمحَتسا ىذلا ِباََّعْلا قوق اَباَذَع مُهْنْدَر هييدوللا ليس نَع نانلا اوُدصواَورْفْكَنْؤْل

 ّسانلا مبدصب نودي اكاَمي لاوطلا لخنلاك اهباينأ براقع هنع ىلاعت هللا ىضر وسم هلا

 دسحساب َكياَْلِحَو مشن وب مهنا َنِفْمهلعآَيّسِةَمأ لفتح كذا و ناسسبالا نع
 ٍرمآ نم هيلا سانلا ٌجاتحي 2س انايب آان نارقلا َبْنِكلاَكيلَعاَنَلَدَتَو كبوق ى دلو ارم لعاَديِهَم

2> 
 .نئيحولا 4َقْيملْمَمْلِل دجلاب ىرْفُبَو َةَمْحَيَو لالضلا نم ىَدَهَو ىَدُه َّو ةعيرشلا

 ِذّلاماَذاَو

 : 20 لا 5-5
 هد اكدت ل اكتسصا لاا هوروأ لس ليركا تك اوك سس لبي تمار مكن لب ناد كركوك نفد ا ورك أيدول : هج

 حس نامثدوا ىف اج قد تاجا كى تاور ذع هنوك ورفاكر ءاكوم ندداكت سم اق هورو ا ءاكهس د تدابش لكرفكو نامي اكس نا

 دمت ىلا ردفلا سل اًياج ابك كك ك- فك روج فرط كرت ساس نان نت“ اج ابك لس ك- ذك ب لط ىروتشوخ
 تهتم باازع اوكن لاقت تروا ل عساج ىف يف ( لع باع ) حس نال لال وعد با عر فاكب جوا «تساج

 اه لاب ا نا ووك كرش نسا حس دريد نا ايش نير شم بج دوا كس لاي دوك وو بج اج كد( لمشز)

 لوقا ذا مح سو باج سك و: لبخ ةسرلا يك رتب هوالع سرت مكن كن ثم كرش دام لإن قي راكد دوري داع

 رام»د“نودبعي اناّيإ اوناك ام” ل تيب ىرسودل ايدج وب #وججوت لكلاب تس تس لايك كرنب ىرام كش

 كح مك هس دقلا ناد لادا «ك ليدركر كنا تس تدابع كلا ( تمايق زور ) بيرق ( تل) كنس هن اليك يكون

 لوبتردا( كاجو ملت فر )يجو ل كس ليركت عافغ ىنادوبتملس نا كش وع راك ارداك ليدل لتس ينج اس
 باب باذطع لت نت حجو لرفل نيس وو كس ل ركب بارع لا كس نامت كور تس ني د كهللاوك وكد لدول ايكرغك نس

 روك ابل تنادكس ناك سوقي اك ًايارفذ_ةةقاإةتفقنا تك وعسر اربع ( ترطح) , ل لت اح اعذب



 ١ 4 هراي (015) للا ةَرْوُس مها مموج لج سف نلانَجَج
 ناد لترك ن د ساورلوايروا كنس ترك ايرم واسف رك كورس نامي اوك وكول وكتسجي اكس لومريارب لس تخرد كس

 ركاني اوكي مقوي 1ك“ ري نادك 1متر كس ادا اكد ل اكنلا هد كح لب ركاتك هاو يأمن تس لبي ىت نلا لبي تمار

 كنت < نأ لاش اكتدورضرب س ل يعرث تاير ورض لي لكل زان نآرق بات دي بآ فس متددا كس ليال
 -< قرت خ عنج كك لوتس ريحؤت لفارس تقرروا < تييادب حسىئاركر وا حس لوب تدجاموك وكول

 , اء مك هر هك ده - ب 320

 خذ ركرثماضرءانبكه يك _ركلص ىرونشوخ بع انك عرراضمس (لاعفتسا) باتعتتسإ «نوبتْعَتْسُي : يلو
 قفل سا ذ لك الع« لن اج كس لوققرذعاس ناد ايكدمج تاك نْوُبَنْعغَنسُي ال فن ضتءانرك ماو

 لكتاب انا ءذئّموي ٌعفنت ال اَمّنأِل ةعاطلاو ةبوتلاب م هّبَر اوضري نامهنم ٌبِلطُي ال باماكلعترشت
 كو دديفم ليز جوي زور لا لكوكل ير كونم اضراب سر ةيساد يب رذكس تعاطدوارب نك اج كا بسلط
 اك نورتفي خلا ءاورفك نيذلا كب انكم ىيروا«< ركل امهاندزرواهءادتبم خلا اورفك نيذلآ : : قوق

 وم فئاتتم لب ههانذ ز رواء وبن لك اف

 .نيدسفمم هنوك ببسب ىا ب_يردص*» اه رواج ريبيس ءاب نودسفي وناك امب قوق

 0 د تدابشقلخت كس تما ىقبا قبا جرب تنعي ليي ءكموقهىا : قوق

 اهنا ب آثم لن ءايهناذارم سعال ؤله كس ابك نير سف ض تروا« ابكى ئابيبا نس ىواضيب كح سد تداهش ل ]داب

 و وول , تدابث لم داب كح تما باكر بك لسا «كس ليد تدابش ل إب

 ابرازكي كرك رابود ل سراب كب وكتاب اب لا مويس م هسفنا نممهيلع اًديهش مآ لك ىف ثعبن موي

 ءالؤه ىلع« جي ترابعووتستلارواء كوة دام ىتءايبنالا لكتب داش تس ءالؤه ىلع اًديهش ازيا« <هدئاف
 .مهئادهشّرممالا

 دو يم

 جتفويفت

 هذ لوهنجس سومدباشءايهنا نيتتاندعب كل ذ_اجر ذك ىئدوااكوم ب اك ار اش اكت مارب اًديهش م: لك نسم

 حس ةهاروا اي داي كككنلا نقم اب نس مترك ليد قتاوكىكت اب كا ناباوك كو كد تاكد لك يادخر واريح وللا

 55 537 ارم تباجا تماو+ ىتربطاخيىكم اني سامو مقود انجح تدل تمارك جرم ظنوارم

 عقاو لا لصاروو ومالي « 22 ليوركران كش بي عقاد هوركل بع نسيب لطم ر اكل ا نوبذكل م كنا لوقلا م هيلإ اوقلأَف



 هج تكلل جسشفا ككل نَمَج مها ١ 4 هراي 0 5 لحْنلا ةَرْوُس
 كابي مذ مدلك ايو« لي ركراكت كى دتماضر باري ساروا عرالطاو معني قلتي كرنب و لشي

 لطم مةركاعوم تس راهي لم مكتب كيرخ قليب ءكت كتر تكتم قراهم نرواودك اراب ليترك وجي وكادخ
 مراد مذ كس لادا لك لردكذ_ تب قس لوجج دي قت ات هرارق روافد كر واح اوكدلا بيجروا» اعدلا

 9و تس رك ويكسر كنا ل قرادمس ذكى لا لا ب 'باءعك درت

 ل 000 بس م كسور ئه دري نس اه بسمو نت“ نورتفي اوناك اممهنع َّلَضَو

 راد ذب 1و ككل د كه د كلت كنك اشك كش ملوك لي اين دوج وم كل كس ردا رف اب ووك رديف

 - تس اجابك ب لأ زبلا إن حس لع ناو ريك اكمل تالا تكي

 لكسب باظم اكس اعس نايب حماد اك جرب لي نآرقك يامر فواشما «ىش لكل انايبت باتكلا َكْيَلَع انلَّزَنَو

 ايان قرفاكل طابو قام ست قرورض كا كس كور تسر انناج اك ارو عس.ءادماكن لا ضو الفرو تل افق تيار ب

 «جس طل انك ئالع لب نآر وكل اس نااروا نانف ياعم كلا سا لن لمت اب كت هير شو ني دوارم تس لا هليضرف يس اتم

 سب م نم للا هورآ هاج آوراشا ىنضتل وكبر

 ذجج اهدرمب هس ايي درك اهب يبس لع نآر قك نإ يب طم ك ىش لكل اًنايبت حبي كى للف لول
 - لإ يبس درك ار ورش شوقك 6: نا اضم بسيج بيج نوفر وا تس سس نا رقت كس نس اهبنوك هس و ىلا

 تسرك نبأ ئش لكل انايبت للود ب لسن ل سم بس كيس تديبرشو نيدو لم ناآرقاكل اوسياب د
 يب باوج اك ا «هريغو ةوكز ادم, تعكردارخت الشع لان ايب ب روط عمو قحاكل اسم ىفي د حس تب .لكالاع د

 يع فكن ايي وكل اسم نلا لوسر ثيي داحا لن ور كت نلا لي دوج ومس لئاسم مانت ل وصا نسب ميركن ةرقك سس
 مكاهن امو هوذخف لوسرلامكاستآ اسمو” اياررفذ ىلاقتشلا < نإ طمس تعارب كى انآ ةيددا

 «<هس يدرك ل ةثي راما ذس نآرقول ا جس لال ب ثيي دعو آر جت اكس تحارصر لوك “اوهتنافهنع

 ىركاروا «خلا “نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نّيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو" (ارفراشرا
 ىلوا اياوربتعاف ىلاعت هّللا لاق“ جيد متاكذ_.ركوائتجاو سايق فس ناآرق قوت دن قت سما عرامتجا لير لتسم
 باتل ور ايي روا ليم راس نادلسم لوكروا مكوك يو دقي رطر ايي كس ن# كم ولحم ماج او لئاسم “« راصسالا

 جس تسردانبكى ش لكل انايبت ري دقي طا لن روب ليرألا

 ىف امك هارت كنك هللا ذبعت نآوأ ضئارفلا ءادا ناَسلاَك ياصنالاوا ديحوتلا ِلْذَعْلاِب ماين

 رّكَتمْلاو انزلا ِاَمَحَفْلا نع ىو هب انامتبا ركذلاب هّصَخ ةبارقلا ُىِرَقْلا ىِ ءاطعا ُقَنإَو ثيدحلا

 رُكظَي كلذل ءاشحفلاب أدت امك اامتبا ركذلاب هّصخ سانلل ملطلا ّنتْلاَو ىصاعملاو رفكلا نم اًعْرُش



 ١6 هراي (015) ٍلْخّنلا ُةَرْوُس هه (متاج) كللج خف قمل نمَج
 نع ِكٌردتسُملا ىفو لاذلا ىف لصالا ىف ِءاتلا ُماغدا هيفو َنوظِعَّنَت 6َنْورَُحَذ ٌديركْلَتَل ىبنلاور رمالاب

 ةعيبلا نم ِهَللاِدَهَعباوفَوأَو رش رشلاو ريخلل نآرق ارقلا ىف ةيا ُمَمآ ذب هنع ىلاعت هللا ىضرووعس ن وبا

 دي 2 هلامتلعجْدَفَو اهقيث ود اهون كعبَناَميَلااوُصعت اوُضَقْتَتاَلَمُحْذَهاَع اَذإ امبريغو ناميالاو

 َتَضَقَت َلاكاونْوَُتاَلَم مهل ديدبت 9َنوُلعفتاَمَملْعيهلئاَنإ لاح ةلمجلاو هب ْمُتفلَح ُثيح ءافولاب

 لح دا كفنان ىو عمج لاح 00 مربو هل ماكحإ ٍةوقِدَحب نم كلرْعاَم اهّلْزَع ثدسفا

 اوُنوكَت ريمض ساحل يا اقمحة ةأرما ىبو هناكحإ

 ةعيدخوا اذاننف ا هنم ٌسيلو ئشلا ىف ْلَخدِياموب ُةلَكوكَاَمْيل مكتذاختنا يف امن اونوكتال ىا

 اًذإف ًءافلحلا ّن مارا ردانكو ما نم دكا قرأىش ةعامج عانيت نآل ىا نأ ابوُصُقَنت ناب مكي

 نم برْمَأامب ىا ٌةيهَللا مكريتخي هويات من مِبوُقلاَحَو َكِئلوُأ تلح اوُصقت زعاو مهتم ٌرثكااودجَو
 جحيم اَلْمآ نوف َرظْمَيِل ىنرآ ما نوكتوا ىّصاعلاو مككم عيطملا َرْطْمَيِل د علاب ٍءافولا
 ققاولا تيقيو تكانلا بدعي نابهريغو دب علا رما نم ايندلا ىف نوت 9َنوُمِلَحَت هْيِف منكم ٍةَميِقْلا

 موي ٌنْلَكتَلو ةَنينَم َِهَيوْءاَسَي نم ُلضْيْنِكلَو دحاو نيد نبا َةَدِِلَوَةَيَْمحَلحِحل لاقل

 ريك كيب لَك كلام ً لَخووكياَمل اوْدِخّتَتالَو هيلع اذئاجتي 9نوُلمَعَ 2 يتيكبت لاوس ٍةميقلا

 يشل اوقْوْدَيو هيلع اهتماقتسا اهتَوثدِعَ مالسالا ٍةّجحم نع مكئادقأ ىا ٌركَدَقلْزََف اذيكات

 مكبنَتسَي ُنَتِسي هنال هنغ مكٌريغ مكّدصبو ا ٍدبعلاب ِءافولا نع مكّدصب ى ؟َللاِلِيَِسنَعْمَتْدَدَصاَمِي َباذعلا

 ولادتي هلجآل هوُصقَت نآب ايندلا نم ايِقانََتونلاِدهادرَيْفَت الو ةرخالا ىن هُوْيظَعتاَذَعَدْكلَو
 ُلَقْنَي ايندلا نم ْرْكَدَتِعاَم اوُضقَت الف كلذ © نومك ايندلا قاتلا رْكَ دَحوُف با ارقلا نم

 ٌمُهَرَجَأ دوبعلاب ءافولا ىلع اًرْبَصَنَتؤلا نونلاو ءايلاب ٌنيِزَجْلَو مناد َقِاَبوْاَدََمَو ىنني

 هليل َمؤْمَوفَو قر َنئاعَصَلوَعْنَم نيدح دعمت وجا ىلإ
 اواكاَم نسحب مهرج م هز وجل لالحلا يزرلاو ةعانشاب ايندلا ىف ليقو ةنجلا يح ىب ل "ةيِطوَح

 نمةللاب ٌدوُعأّلُق ؛ ىل وجل ينمو . هن ءارق تدر ىل َنْرَهْلاَترَقاَذَف9َنْوْلَمْعَي

 نزل لقانقل ورق يطهز لووول طا طلبت ب بط
222 

 8َنوُلربسم ىلاعت هللا ىا هب ْمُهَنْيَِّلاَو هيغاطب لوي

 نق لو سس ميس
 تدايع (حررط سا اياك ئار ف ادا ( نت ) نلاسحا وا فاصنا اي ريحوت ( ئمثي) لدع ىلاهت ثلا بش الب : مهري

 عازشجي مزمناد

4 

1 



 نضج يلج يضف كتلانجج ١ ١ 4 هراب ( 16 لحن ةَرْوُس
 م انقنا اك ركل ولس ننحرهتاس كس لورا رتب رقروا «جس اوم دراد لش ثمي دعاك اريدجء جس ابد كد تسال ايدك كسك

 شت ( ثلا رواجسا دمت لوو لظاو ىكوو لن وهتك نلامحا لئلا ايكرك ذاك وداد رق روض اخ تس كسك
 روط ضان تس جو كرم اتماوطصن ارص) جس اترك حبت فس كمل ب لوك لوا« ىصاعمدرفك خس تارك اهرشرو اذ م
 ءاتلش (نوركذتر ءول لبس متكاتهج_اتركت محشى ىنورما( ع لظار كمل ب شحفلا نع ىهن الئرو < ايكركذ ب

 رت ( نايي) تيبآري حس لي تايآ نر اكس قورم سووتسن نبا لي كردتتسدوا تس ايدركم غدا لب لاذ لساردوك
 لآ مج ومدي روطلس هريغو نامباداوفوم ير وطال تيم اوخ هرك رون كريت كلا مروا جس تي آني 2 ماج كس كسرشو

 يي هس ركارول دبع ايلانب اوك وا كسا فس موكا هلئالاحو روف تمدحب كس ف رك في كس نااوك ومش رواورك رباعم لي
 ل هس ناييدم كم يكر وج جس مولعما ب وكلنا« لاصرلمت متل عج دقور رداء لاكمال ا ذة نلعا

 لا ريا كس ركل ظكلدعإ ل ف ركاربؤ رول موهضم كت وسؤ# لضرك ءاجوم تدان كس توكل ا مروا« لس

 2 اكتمروتل كاي يا كاك( دعقاو س٠ ءومايكي درك ال زبن كرك ريعدأ اك ثكن ( روا )سلاح (اثاكنا)

 «و# ةسانب هيل دذاكب عرف لع لب ارك ومني ا ث ( قي درك ارخ )رك ةقوك( ماش )رجول «ىت يفرك حاك تسوس ند
 اكو رواد افك وسو ا مؤتنوم نس لن اوج لو تكوكرج ىذا الخد جس لاع تسريب اونوكت (نوذختن)

 هرب اهم تس لوفيطةبسا ولورا مساجد ذب حس تع امتي قرسود تع امج ليا للم كات «ود ثنو ن لامك تمدوص لباب«

 فيلمك لورمود دوا يدرك م ف لع اك وفي لي قف اب تنازع اب هداي اي تع امج كذب حس انلا بج دوا تل نسل
 حس لا كات هسابد عراجوكم رك سد مكاكدبعءافو شم < ابداء آيل د كس ىلا ىلادتدفلا كس ب تقي «ةساجو#

 دقلا ند كس تضايق وا« دم تس كد بكء ذو ماي آتي ددطلارل توم كذب تحعانتب كي ايس كرم اظوكن اف انروارادرهن رف
 وكن كده ءاكدس درك اب ركل وحك ل وحك سرركف التخا لاند ملم لاهم كس هيف ربع لش ساس دابة اتق

 وك (دقلا) نكي اي دانبالاو تل( نم ) تما ىت كياوك مولاي ارك ادا ءاكمس دا زج وك او نس كفوو كس ذازم

 باد ال ند تمي ايدي لن هس داب كس لا دج سدرك ميكي دج ايد تييادب بساتج اهو دوا اترك ء ارك تساتباج

 رم حايك الر ركل كس ديك قات تدين د ذاك راكب جرف لع لب اكل ومنى اقروا كيا يكل اوس نكس نسل

 كس لبا داب ومي از اكب اذذع ني تدب مروا« لب اج لسيدعب ك- ذ_اج مجري للا حس مالس ا هارماش مدفع س داببت

 نما تس جو كفك د ذاب وه سرسوو تدي افد إي حسدجو لكس د ذاب سس دب ءافو دابق قت تدي كك ود تس تعاد

 وركب هد قبيلتك كايتو يعكس قنا تروا اكوج باع لع تان آم رداءالي يدق شت دامك 4

 لالا جس شاي دهكيدجرك حس للا جس رتب كس داهترج اكل للاي كسلا يشالي وركبت ضل كس سا كرد ا
 ادد هع لاي كس شلاوج واتس ىلاد ةسوم نقد ع لاي سدابجت عراتمو# كايتو واو رك ربع قت فوج مل كتاب ىلا



 ١4 هراب (15) لخلل ةَرْوُس مهد مهجن ج خف كل انَجَج
 « كح ليدرلدب نير تم اكل ارعاكس ناك ولاو ذ_ركربص رم دهم ذوأييقي عساس كس ناونزواءاب (ّنيزنجسيل) مترواعس

 لي ركاطع كرت جبار ورضوكس ا مت ولوج ىنامياايدوروا تدوعاي ومدرس ركل ليي ضئوجر وا ج- نسمح ثم“ نسمح ا

 مت.لرباكل اما كيت كس نااروا < لال قرروا تعانق لع ىايندد كج ايكابكروا < كرت كنج هوك ايئابك ع

 ذوعا ( )وركب لطوانب تدودرم ناطيش وت هركمدارا اكد ذب( تم )وب نآر آب دج واكس لي درورضنلاب رورض

 اقلطماك اري لولاو فكس ورمي راكدروري تيس ارواب لولاو ناميادكحس تاب وش ىرل ايلا هكم يجرلا نظيشلا نم هّللاب

 .ك ىلاقت هثلادج وا ليث تسانب تسري سانيا لي تعاطا كا وكن اطيخوج انج رورضرب نار وذاك ا لاب انج لئروذ

 - لو تركك شتا

 5 ني «ىبب .شرقلا ؛ لوم

 رأيه تيمنا لك ارك لظد ل نارحا« لول نلستزجت اسكس لفراددتشر «م يمعتلا دعب صيصخت : : قوق

 - ار فركة ري روط اخ هرابدد

 كانز./كلعاايارف نابي وك زؤتثءاشحف كيكي حبس جو كت مامتبا قي كلذل ءاشحفل اب أَدَّبامك : قوق

 دج بجوم اك ب ضف لثلاروا انبي ن وفك ب سن وو

 رواج لكتمرومي كغ لحام لدار ناوضر تعيب لا «مالسالا ىلع لوسرلا ةعْيَب ىا «ةعيبلا نم : لوف
 -ٌلومدعإ لس ترمي ناوضر تعيب
 .اًدهاش ىا يفك :.َقْلوَق

 ىلع تف طع ل درو, فوطخم نس لاعسرييمك اوضقنت ولم (متلعج دقو) نم لاح ةلمجلاو :َنْلْوَق

 كا نالءاشنلا

 نوطخمروا ءاوضقت ال هيل فوط#* (نولعفت ام لعي هّللا ّنإ) مكه باد” اكلاوءكافاضاب م هل ديدهت : َيِلْوَق

 سولو يديدتلم (نولعفت امملعي هللا ّنإ) ب لصاحاكبادج «س ىجالاب لصفر ايمرو كس اونوكتال

 ا ع
 سفن لي تسسرو تدب( خ1293) قب ناب كاع ردصم ل زغ كس بادج اكل اوم لوب ء هَل غام : :َقلوَق
 دز وةك ااحاكذ ساو جتني لوعفم وتر رصم لي دركءراغا كت هن زغامر يفتك ناك لزغ ةمالع
 كك دارم وتشويق مالعرضمل و كل كس دعب ل ذ_ كروم, نك ةوقدعب ل تارطح ل ث؛ ةوق دعب : َقِلْوَق

 نو كك رعب 2-1 ا تنم تل ءؤوق دعب ذنب سفير لضتبروا لن
 ه5 | نلبي مرات حلل لل



 مسج ج شف كزلانيَج 01 ١ 4 هراب 0 6) لخّنلا ٌةَرْوُس
 لوف نثبت اك توم حدس لاء فاشم فرط رضاه لوب ع رد تس( ض)ي ءاهَلزغ : موق
 تاكو/ماشردا تنتاك موسع اسكس لوب دتاب فيا كاش انج توك فاقوس كيا أ لكك توساوم جاك جس
 ( رؤي ) قيم كرعسروا لامك ئزعلا بكن سا احترم تنب ظن م ماناكتسدوت لا قوي درا لاش رك تق تسد ماو

 هذولا ساحر رباعم#ت سلا نسل بلطم جيلا مث ني دعر تعب ل زمااك اك سال سلف

 دكت اجو داكي تنل ارى كى راهتنرو

 2( عرار )ين كارم وك تسوس انكر اوتنسا مرب قوق

 ودب رعت ن وكيك نحال لضم نجس لامريكا ونوكت ,نوذختت نب « 'ونوكت ريمض نم لاح : لو
 ةساجوج نم وك حك ربو ريبصت يالا نوم لال وعفم
 دانا 1ر2 سة اكارم دوك ريو لور لا سة كث كن يي اثاكنا : قوق

 - ( شوقنم ) ثولتس تك اكس هراشلا لي ا ثكني ام وهو : :ٌنلوق

 ص .اذه اهناش ةأرماب نيهباشم اونوكتالا ىلع لاععسر بما ونوكت الي الخ َيِلْوَق

 - ىذا« ىزادتاردءداسفءاندء ب رفي ناب اب الح : نلوِق
 -<س فيصاكل يضف ابوي (ن) ءاوماهذب ءاوماع رج« «ىرأ: : لوم

 و: ةس كاقو بج فيصاكرطا حركيا عر اشم سس ىو ب نوفت « جاكم اهذتتا ءهزمه «َنوفنأ : قوق

 باقم بج ودوار اعو كيت شع ابازلسج اكمل يآ بج كاي درة راشا هس كس ماتا ري كمرق «مادقا ىا : قوق
 ؟اكوم لاحايك لب " اج لس دق ل وود ركا قاس

 تهارباش تءار لايعرد ةجحم : لوف

 -©س مزال ٌّدص كج هراشا لم للا ءافولا نعم كدصي : :قْلوَق

 - جانو لاعقسا ككل رعتتحس يي كذ#»« نمش لس ع ص كيس «راثالث لاك يغرك د صب ؛ لق
 -ح باو اكيطرُتْنا ب اوضقنت الف : يلوم

 قه لس د ب حم

 عج و

 :لعرظأ كت برش تاس لدع
 ليس ءع تيآن يت ناب مترك ن آر قتعآيب (ةيآلا) ىبرقلا ىذ ءاتبإو ناسحإلاَو لدعلاب ماي هللا َّنإ

 حن كيسا, د لج روقسد كيت يآ كرابم ربك كس نيا فلس لح اج ايكءي دوم ظافلادنج وكت اميل ى السا كرإل

 ه«[وشمينإو لل



 ١ ؛ هراب (15) ِلْحّنلا ةَرْرُس مه ماجة جحش فال نيج
 نابت ماج كريب آر قاك يامر ف ذ__ووتسمن ب هثلادبكترظ>: جس ىلاج كت دات تيب آرب لم رف 1ك لوبطق كس ني ريطروا
 ريتك نبا) .(ةيألا) لدعلاب رماي هللا تاي لكورومتيآ

 اكلت لاعب لبي جس راصتف اكقترد كورشاعم ىلامفا هدول ب نتج ايلا دمك اكل وزني ىما نت ل تع آن
 تاكارب دك عسي سرصودوب مق بساتروا ناب وقت ن ايعرد كس وكلك كاع بكرم لؤتتتتل فلسا رو

 يكف اصنا قتال لاب دوا لونبا م ليث كس فانا قت وبسس “لدع””؛ تس. اجحايدديب دقي رط#كلال بس نتتاك اوك

 كس لادتعا قيس سود كيا لوم تر ورجب تاهت فاضنا تس هد كت برب تبكي دانع اي ىو تاس كس كك ةسج
 - اجايكش باكتراكايي رفقا طارفا لع لماعم قوم و
 : لب تك “احا

 , قل شوخم ىراداود «ريتوردشادردمت «مطءاحم ناض ايف «داترب كيك دار حس لت جبس ناامحا زج كرسو د دوك لبي تأ
 هب كوي حس نق ظيسا دوخروا نيد هدي زب حس نقد اوك سر سود ءظاحل لاي اكسر سود كيل« تاعارم كتاب دذكرو

 كور شاعمركأ ل رع جس هدايذ قس لردع لم كدت اى اتجا تينا كج زج كيادتاز حس لدعي ءاناجوم قاد ٠
 لش سا ناامحا جس اجاب حس لور وا نوي راوك يوكو رمش اعم لدع جس لاككاك ساروا لات اك لما ناسحا ةقاجس لاس
 انيك ددكل قي انتتورج درفرم اكسال كمر سبت كرب داينب لا فرصور شام لوكس اتركاربب تد العروا ىراوكشوخ

 هس طنايا« ديد قئاقتا لك تس اه تتكرر زوعي كس ركل وصو تادوا؟ جس نايا امك سد

 موريس لور دق كقئاوخر تو ضالغ اور اثياروا فر ظل اعروا ىرا ذكر كشروا تبرك وم نول شك لب هرشاعس سس ركروا

 - ل تس دكاوهي تو اطو فطل لج كرتز لص روج جد

 مةتدابع) هارت كنأك هللا دعست نأ لك ثيي دعو ل كس تدابع نتروا للخاتم كس ناارحا

 -<ايكا يكرس ( معسكر تاكا كوك رطل

 كا« مت تاخ ليأ كن امحا لي لاهم كس وراد تشرد «جس قرص »و جسرلز لن تيأس اك تنتج رست
 يناقش اركب «# ركل ماعم اك اجرب تت اروا لول نضجت سكس قت لوراو تشر تيس فرص نان اك كر ب بلطم

 وقتل لوراوشر ني ادلب كن ق قت كلي لابني اروا تا ذي فرص لاء بس تعاطتتسا بحاصر جك

 ان كونبوك لوك لس نادناخ يس هددك سقي ورار قر ادم ذ اكرما ساوكوارفا لاجشوخكس نادتاخرج ىلا تعا ارت ربو

 1 ىكارواوباب درك يب كليا دعاك نادك شئ تسلاح لوك تدب حس لما كور خادم كيف رن كا دش« لإ وجان

 لوم رام - كتم وردت لحب ساكس لالي ناادغاغ



 ىسج)ا ثلج حضفنكلانتج 0 ١ 4 هراي (01) لخلل ُةَروُس
 داع ب لاق وقت لورسود دعب لح لأ بس اكل وراد تشر بي رن ةييسا كس نا ن7 لبي هيدارفا لاشفت نادن اخرج

 لولس ن ستيل ناضارك يامر فس بآء جس ايام رف ناب حس زادنا فظل ثيداحاوكى ا ذقن بآن لإ سام

 «لايقلا اذ لك وم تب رقدحب كس ناوج هور لين نم ٌلاحب كس لاروا قويت كى اء نبي دلاد كس ارادت نيل كس
 ئاعم ىلع لال لاييتسولد رفا تيس ةييسا رطل ما (ا0011) هدحادرب اكد رشاعم لكس انك اجايكو زادنا حس للا

 - لتس جو اديبىدشبر »الب وقس تيثح يح قالشاروا تواط سس ترث ّلرشاعم ىلا تاس تريح

 :ماكحا ىإ نت لي لبا قم كس لوميا نه
 ني دارم م اكس لايحب “اخ 'ل ابيب < ايكن اب هيي حس جو لك فسد منا كس لاول اشف ليي تارت لوب

 ينكر يتزوج اكسماري منك عت فقةتس ايكيا رق فيطلن ف ترد« قات بم طبتم ناك امك يس قوة ماع نتا لايحبس لجأ

 هورج جساتنع يب لاعفا كانمرشرول م اكودوبيب الط اك فب قك رب سي تدقيقح كج ىلسس يس دال لبن انشوخر كك جس ايك

 صن« ىروج عراك حس تمرح طول وقلب تينا رتب تام دعاس للدول: الم بس شرم عتب ابني تاذاقيادج لادم
 ىلكب رك جرولكىلاك التاب كيب يدوس ثني قول ب ارش تروم ل ولكروا المخا اكلي ساكن زودردوا « قمن هورس

 ريش ماج هديشيل ثارت مازلا «م طقم ورب دوج اشم د لاش لب ء ضخ قب ا ليي وك دار دوا «انركم اكسب ناالعالا

 اكن اروبي رولان آبي ماع طم رك ونس ناك روك سوا لإيرع ىو «عسار رو ناسف فاو فس اجب لال راكب

 « كج ايلكرد لوب اناعجتا ىتانلاكن اواو ايدرارقوت ٌلايح# دس تعبر شوكت اذارف محى اريد رواءانككس دانكن
 -اتكءاجايد سرا ر قزم اجوك وضثابخ نااودشم ارد تس برغم

 نو لئاد بس ٌقالخاروا لم طاب ردا كرب ان دانك انقل“ لكس ةزج ردد
 - نان قوما انركى زادد تسد قوتك لورسودروا انركزواهتس ادخال قش لاء“ ثلث زج كرست

 وكدألا مرج لوو ري رو قر خطتك ياسر فواشرا لمي ثيب دع لي نيت لاو بس تر عطب ىلد ايزو ملكي ساكس قولي لوم
 -<ساتب بلاغ ناكمااكازم ىر ولكنا ى كايد (هوالع كس ترخآ ) حس فرط ىلا هتدقلا كل ث ديلان تنس ا

 كس 1ناييدلا كلا تنافس تيمنا كن اوك ورباهم كس من لابي (ةيآلا) متدهاع اذإ هللا دهعب اوُفْوَو
 رك ذب حس بسس لن تيا ىف ادي دواءوج اداب دختاس كس ادخ فس نامنادج د يعدو كيا (1) سايكايدمكتاكىدنبإي ك نا
 لامك كثار ىارواوبت يكس هور سرسود هدر ياي سس نانا سرسود ةس نانا كيادج ديك وارسدد 6 3

 هدارسنت © ب انكر تيما كجر» صدد دهعير«دميالد نيقياكعي كل وقيس ارك م ناكر ىلع كيوب
 نام بدع كود لكي تبا كادوا دهع كج رد # رسمت وجايك يكب سال لن نايعرد ماناكدفلا كس كابي دبع
 - تور ى كاكا حس تلا ىذرد فالغ جس قدور شاك بس نلا كدب



 ١ 6 هراي (00) ٍلْحّلا ُةَرْوُس 0 مها تزلج سشفزلانَمَج

 :ج ماتؤكدب
 هس اهكم ري سا داو نس اجايكم ازتلا حس يرجي حس نإ ذاك جس لل شوكت ارب احمد تال اعم مانت نلا “هدب ”ةلقفل

 و ليك رفق كقباس تأت قيد تايآي سسك وب قلت نم كى لوو واوخ تاعك إب

 (ىبطرف) ده لظار دبع ءافي « مدخن طفلا كككل دع ند قباس تم َ

 «بهزفاوع اكترخ الكب نيم راقك لوك هدة نارك هانكا ذب عرق يعدعب كس رك ياعم تس مآ

 كه اجايدركبصنا زك يارب تشيب كل او ذك ريع زور تمايقاك جس داشر اك قف هذلا لوسر لان ثي دع

 -6ذيس بيسك لاوسر لك ا يرشح نااديو#
 تمل ب ماب تدب لما كق كتر هع جت اسكس تسيصوصت ب تي آلا (ةيآآلا) اهلْزَع تضقن ىتلاك ١ون وكت ال
 هب اوراكل جسد سلاش ذي ذب كح روا هس لوم واسف بج ومراتب حس بس لبي اينددج جس كي

 ءبساتب داتوم ندا يي س شكفكو ترن روا قثاعم ىايس كل وج ورلروا لوم بى حل دادعس مق قياروا ةسدلك

 لاي رطاخ كدافم ى وق ذبسا شم تقو سرسو وردا تركو رياعم كباس موق رسود لب تنذو كيا د ذيل 14 ولا

 ني ةس ذكروا يا شي جس اماما ورا اذ نتاج ان كس مكى ذرو فالغ كى ءاهدري داي هس ايد م قيحالعتتسا

 دّثلا«ع انتاج اهب اكاك( تسايس) قوي ذك يزال كرمت ادا ليت تسد ايت دس ب لم كن لاذ

 كيلو رواه كم 1لكتن ايدو قالا كس موقروا ضتو_او ف ركورباعم لصاردورباعمرج جس تاير فيشر سا لات
 58 ناك عد زقاق كادوا وذم لوبا لكل آلا

 : هرطخاكناميا بلس ل يب ن__امكمتيلا_ كس نيس داكر توك

 ىكتتفو ل اهكم دك ي وو جس تيادب كفاه هانكس لوا كيأ لب تي آلا كحد مكناميأ اوذختتال

 هدايذهعس لومقماع مير كاي لاعمال كس يسد بع رفوكب طاف رصرواوم هدادا كف كف الخس ملا تس

 ىباك اهتوبث دعب مدق لزتف اجو موركسس ىت تود كن امامك هرطخي ليدل لت هانك انرطخ
 (فراعم) < بلطم

 : قرب دلاروا مارتن انبإ توشر

 رواايتددارم سس تهق لمت ابي و وقد كل كس تمبق ليلو يللا نشب ءاليلق انمثدللا دهعباورتشتالو

 لوكس ترو مات ك ارواايند ىرول لم دلباقم كس حئانم كس ترخآل وم ذب ىت تكس هاوخ لع رادقعيب لو خانم قود



 ا ا ذل ١ 6 هراب 051 ٍلْخْنلا 0
 اننرلج تب وكت لود و تقادم لح ايكاووس اك دا تيان ل رى ايند ل د دب لس تان آنس نش

 - سرك يا دعجب لوك اكيد« 0

 ىيذس 3 دكار لاه مذ لادبت كلام بجو رم ذل ضنك كيرلا رول اكم اك سركيس اع يطع نا

 مضواهم حس كي أوج بنجاودم ذك قايل ناكماك لج حررط لس ز ةدب اكل نكت كربون وا عم تس
 -بسانث ةديعاكشلا قكيرانركو ارك

 واس ناي حس تمواكو ون كرم اكى م ال ىراكرم وكتبت « لان مارت بسس سيد جرم كت سوشر كوب ولمس ىلا

 هس ركب لظضواعم رب لس رس ماك ادور باءاكل ورك رول تمد ضف وقمر # وا يدك جس ايكدبع تس هلا نس ىلا

 فرط ىلا اكرم كن حرر ىتا جس ابد و بعكس دل باع كر انس لوتس سرك كم اك اضواعم يثار وا

 هس قريع حس دفا قاتلا ركل توشروك ا شريفا حس

 :فيلرتت عر اج كت وشر
 .هكرت هيلع بجي ام لعفوا هلعف ذخألا ىلع بجي ام لعف ىلع لاومالا ذخا

 ري دس رك لاس بحججاو يركن اكم اك مروا نيل ضواعمري فس دكه لاس بجاو مذ كس لاانركا ماكس قت
 (9 ج 9715 ص طيحم رحب ريسفت) -<هس توشرازبلضواعم

 باطم, ع لثدت كك اركذاكىرنز كتف آل كعا جس كرتذ ىكايتددار مس بيطتايح «ةبيط ةويح هّتبيحنلف
 تولد تذلوج لش تع انقورب زروا تعاطاو توابع كشلاروا ف را زكى دنز نايقتسروا ناحلاصوكرادرل اب نلوم كيال سب

 قلق وك يا مو لب «ىلآ لئسيد وجواب كس لوتلبسروا لوشتتاسآ لكرج ايندوكن امر فان روا فاك فيا هو جس ىلومب لوس

 اك اايك ارعا دايرين ل (اكنض ةشيعم هل نإبف ىركذ نع ٌضَرْعَأ نم و) «جس ان رراكتاكب ارطذناو
 دهالاو ل ارزك

 .ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف

 تايااينر

 اوما تلفف ل ماك ا كن اناس نايك يخت ديك اح كل اص للا اقلطم با تيكا كدي افا لوا لع تي آدقبامس

 هح للكل تورش نجد لك دمك هاج تس مني ناطيش لش تمآ 2 لاس لد ادب حاطب
 لري كيان آر قتمواطتك ع قكوب يربي كس بست اعل ل د يح

 يمس جي ب يت اك يا لل



 ١4 هراب (15) لحنا ةَرْوُس نقل معو ت0 ججشف ركل انَيَج
 نتج لش برب كل فكل از ترش نااطيخ صلب ليتروسروا تايآض اخ لتر وا ءساتكاب ناطيشد وفه لت

 (نآرقلا نايب) ده تبافعسيعرت وص انومج ديمو شوا

 تعلررب لا قاطدلاقتك قفا مارام 2 ايامحذبب لن عرور شيك تعكر لبي فرص يد زنك فيطعوبا مازوت م زان لتتم

 - لإ يس هدارقب تسلح ذي لل عر ورشا

 لاي عر وشوك تنساني داب ذوكا ليكي حس تداطت م لاقروص ل وفو وزان ردا خ إيدج لي ذامف نك آرق تسدالح :شلتَتَم

 اوك عرورشتس والتر دل ايكككل ا ماكر وا كسكس كف وقوم تواتر نايهر) 4 تالت تبا« جس لاك ان ذ رعف كيب

 ْ دبس اج ايه رابودرشلاب ذولا تنذو

 ئافكلا ىا اعلي ةلداَودابعلا ةحدصملاابريغرلا رئارابخسب هيأ َناكمةيَنلَدَبَدلَو

 ةقيتح ©َنومْلديالْ فدك لب كِنع ْنِم هثوقُت ٌباذك ٌقَفَم َتنااَمَتْأ ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلل

 0 اًوَمآنْسْوْلا | تيل ٌلّزَنِب قلعتم اع ّقَحْلاِب َكَيَرَنِم ليئربج لي قل وردَلَرَت مهمل لق عسل دلا ةدئافو نآرقلا

 وبز لِي نارقلا ُهَمْلَحياَمَنإَنولوَُي مهمل يبس يل 5لتر هب مهنامياب

 نوليمي َّنْوُذِح يلا خل نسل ىلاعت لاق هيلع خدي ملسو هيلع هللا ىلص ّنينلا ن اك فاست
 ٌيمجعأ ُهُمَلَعُي ثيكف ٍةحاصفو نايبوذ هنو ذ نارقلا انهو ئمَجَعأ بغي نا هيل

 نووي نبذل بكل ىرتنيامن] لزم ريل انعم همته وللا تيب نوم 0
 ةزاميريغو ناو راركتلاب ثيكاتلار نوبل َمُهَكْيَأو رهبلا لوق نم اذب مهو نارقلا لِي يلدا تيب

 هب َظْفلَتف رفكلاب ٍظفلتلا ىلع ه ةرئانمالإ امل دعب نم طار ركَنَم ٍرتفم ٌتنااسنا مهبوقل

 ّلَكيدش ٌديعو مهل ٌباوجسلاوا ٌربخلاو ةيطرسشوا ايس نمو نامل نيمظُم ُهَبْلَقو

 فن هب ثياط ىنعمب ف شوو خنق ىا بآندصْفكل نتن اذبهيلع

 لع 100 حس ممنأِب مهن ذيعولا َكِلْددْيِظَْع تاَذَعْمَلَو وللا َنَِبَصْعمِهيِلَحَ

 رف كبور ةلصاو مويس وراق لكم ريل كبل هرب د رجالا
 مهيلع ٍةدّيؤملا رانلا ىلا مب كي اتح ّمَجَل مهبئارث امع َنوُلِفْفْلا
 ءانبلاب ءارق ىفو رفكلاب افتكر زب ا ةنيدملا ىلا ارَجاهَنْنِدلِلَكيرَناَمَت

 ىل اهِيَدَبنمَيَر نإ ةعاطلا ىلع ”ًورْبصَو اَوُدَهاَجمَت ناميالا نع ّسانلا اوُنَنف وا اًوُرْفَك ىا لعافلل
 :ةيناثلا ٌريخ هيلع لَ ىلؤألا نا ٌريخو مهب ويحي مهل وفعل ةندفلا



 مسجات كهف تتلاج ١ ؟ هراب ل هر لخلل وُ
 0 2220 دتتتحمح فارس ا
 "لزاع عليك ولم كل ودنب تيب رسولي لسا كسك روع عرقا لوك مب بج روا : مطربي

 سا يرو تك قفلت لج رافكق عاتناج بوخدو تاع تكل انقلاب وجدوا لإ

 كس قلدوا تقيقح كن آرق كول فك اكس سي نادل 2( ي تقيل ( ع شل ”اييا) وم تس الركتك حس فرط فيا

 ل ةس ركل ذاندتاس كس نت فرط كبر كس بآل برج وك اك كح دانت ولن لا بآل لبنا تسهدئاذ

 دوا ت يارب ك- كس لوفارلسروا كد تبا ب ناميادهل رذ كس ساوكن اهيا لباالات قلت َلَّزَن (قحلاب»

 كلاود رواه كن دقو < انام ض كليا نآرق حسا لن تك رفاكل سمك وفم ليس وم ربت
 توليب فرط الشرك بذاك تكرم جاف لالا لف تس كاب سي كس لا قفى «هس ابد لارض

 لاعاد ) قع ع خرب دج < لن ناي فر عفاص نر تيدا سى هس اج امكيكنا القاك نين ةسركوراشا تسرك وراشا

 لات بادب عس فرط ىكرثناوكنلا تكسر لين ام ارب لوتت 1 كرقلا كولو كسا رحال

 نا تك ر سن اميارب ( نآرق ) لت 1ك رشلا#ج لين كوب كولو و وف ث وع جس باع كاندرد كس كس ناد«
 ناديك دي رذ كس هريشو نإ روارارككروا« ليت كول ىبم ل وصب” تقيقترو ء<س مالك لانا اياك سدجو كنك ب كس

  ديكورير شك كس ناوقءاوم رك اكرثلادعإ كس نابيا ضتوجروا < ك- كس فذ دكرروك“ٍرتفم تنا امن” لوك

 مكي لاعايد كبك كير فكس ناي فس لادداايكايكروججرب نبك تاركرر فالك ع قس سا وبلا

 (مفذع)- لج ٌديدش ٌديعَو مهل باد” إير مروا جس يطرش إي ءادتم نم رواءوم ندب ناميبا لداك ا
 ( تل ) لوب بلر كر فك تاس دص عرش كولوج نيل حس تركت الد خلا هللا نم بضغم هيلع تيآي

 كم نلاروا«ع بسضحن اكهلاري نا ول ومب وخل داكن لا سرفك تس لي ركر ين افك خت اسس كس ىلقسعسوروا لردك

 ليلي اقم كس ترخآوك دن كدايثد ذس لوبن كس سرجو لااديو ري كب اذعك- 1 نا جس باذعا باكا

 روارم لولو ك نب ف#.هثلا اكل يد كول ورياح رف بتل امنبر كل ورفاكدثلار وا «س ايلركر ين اوكا تبع ع ايكدني

 بأول قيم ك جس قش تاب يردوا لن لفاف كول يي سس لاس دوصقل سس نوجد وا تس قدك جعب لوح ارواب لوفاك

 دعإ فس نومنج 2 كس واول نا بدار ايقير جي ءلث ل هرامخ بو كو فرط ككل ئاو ل تخآ
 (اوُنَنَق) ل تءارق ل يارواءرعإ ل كاهن تس ناب زرفك كرا كت رج فرط ديب م كك ساسة ورك لنا

 دوا ايكدابجج نس لوبمارمج دعب ك- كسور تس نامياوك وكو لوا ذ#ركرفكن- نيكرشم قتل ع رجتاسس كس فورت ذيع

 نإ كبي روا جالاو ذسدكمر ب نلاالاو ذك ف اعم وكنا دعب كس لشتاء ذآ لا بارت كت بايك ر بصري تعاط

 -< قراكت الدرب كى لاغ تاي سس ( فهذح )رت
- 

 ها نش جي مزمنا>



 ١ هراب (00) ٍلْخْلا ُةَرْوُس م سعي 0 لج شفة كيج

 هعارؤ مد 2 هر 3 27

 ِئافْفْتسل يبه تي وبفج
 -< طرشياو رثفُم تن امنإ اوُلاَق عع يطرش ءاذإ :ق

 دج ضر خملمب نايمردك ءازجوطرش ءُلَزتُي مب لعا هّللاَو :
 نوثور نوكمروا مغ لاوك- سدقلا «سدقملا حورللا ىا ب تفعلا ىلا فوصرمتفااشاي سدقلا حور :

 هز
0 

. 5 
 د
1 

5 
 و

202 

 - ليج

 .قحلاب اًسيلتم هلَّرن ىاءع لاح ىلوعفمريمتكةلزن ركوب قلخت سس اًسبلتم ني لرب قلعتم :قلوَق

 .ئرشبو ىذه يوم
 ل باركت ا ندجت اسكس يل فوطخم ل ووو اك لص اس لا تسسرو فطغي .لكالاح« سي تبدي ف طع اكنلا لاوس

 - لي قرورض م اب لوو دري لكالاح لع تسلع د روا ليث تم

 < ءدقمي ررصم نأ رعإ كس لس .ليطختا) لع تيل سب لكس َتْبْعيل فطعاك ئرشب روا ىده ساو

 لوعفمت يشيل رواء نآرق ترم اكل تس لعافرييمت وه ردنا كس تشي جس لع نكس ردسم عد اضم سبب كل

 اًيبشت ىلا لكس َتَينيِل ف لع اكن ل ررصم لود ىرشب روا ىدهرواء وصل الك جو كد ومرلجال

 ارت اكتنقباطم مدع ب اذ ةراشبو ةيادهو

 ءلئالاععس رب 2 لينا ومع واج توم لاري عرراضم بج ْذق كج بادج اكل اوم لاي «قيقحتلل قوق

 نيل اهيب دق كس يب لصاحاكبادج« لو بس انعكس قرا ناش شدوا لإ امك بسس لعند ند ننس ليت اهي

 دهيم لب دَقَل <« كك

 .نايقاو َتوُيُف (عم).رارون رلتمآ يق : لوف
 .هيلا نوريشي ىا هيلا نوليمي : لوم

 واش فاو تبرعت شلو# «مجعلا ىلا بوسنم «ىمجعرواءوم يل عج ركاوجدت نامللا جت مجعا زوق

 و
 سل «رتفم ثنا امّنإ تاك تاديكاتدرعتمخ_.كرافك وج امهريغو َّنإو راركتلاب ديكاتلاو . موش

 6 نرنمؤي ال نيذلا ثدارمسرارككواءجايكايددتاساس ت اديكاررعتم كب اوجاكن اءاقت ايكراكت اكن آر للون

 بي ذلك ير ظن م الا يل ع انو م ديسسا كلمت ر وارناف رزعتروا لفي ارم امه ريغ رواه داركاكَنإ رواه راركك

 : ايكوم ةنوافقاب روم مولعم ل م شير قوجر صحاك

 ال نيذلا كت ومادتبمل وصوم نه كي اليا لت لاخاود ل ْنَم كح هّللاب رفك نم «ةيطرش وا ءادتبم نم يوه

 ه| نكلجي مز ااا



 مهجة 0 تجفف انَمَج 0 ١ 4 هراب (10) ٍلْحُنلا ٌةَرْوُس
 مه كلوا” لابي دواس لتر اج ىلا لصور ايهرو كس دم لربروا لب ككل ساء لدب حس هللا تايآب نونمؤي

 ءادتم ركل بلص ل وصومرولاكو:لصاك ارك لي ترو وك خس ا ءارتبم لوصومرن م ءعووجوم لص نو رفاكلا

 مهل هورواومررقنءا ز:رواومهيط رش نمل يل اا ارسودرواه ٌديدش ديعَوْمُهَل هدروا لوج فو زجر ادد اكو

 مهل هللا نه بضغر هيلعف هلم ورتت[ف ذحرب لاددوا«جايدركرباظ ذس قسم العلا يج« < ٌديدش ٌديعو

 -< «ديدش ٌباذع

 تاو لصءاب سس رفكلاب لابي ملكالاح ل ثءاب لصاكَح رش لع بادجاكب ل اذاشا# ُهَل هَل اًردص . يروق

 دج مال قط ءاب لس يبات «هسابد#ت
 رواج باطح«هحتف كهرب بادج «لث ليتات لوكس هحتف لابي هي باو كبش ارب تباط ىنعمب : قوق

 جس عت اوزينرلوم لوقتثس لوعفش ًردَص مك ايكوم هراشلا ىف رطل كت ابسا

 روم حن اولص ىلع لابي لكالاحاجآ كى لاع لصاكا وّبحتسا كج بادجاكل اوم ادفاضايب ءاهوراتخا : وج
 د لاكش ارتخا ىلوكب ااذيلاجس ل قتل او راتخخا «اوّيحتسا لجبل اعاكب اج

 لي تروس م لوم ف ورعسروا لوح لف تو ارقود لي ا ونقف ث « لعافلل ءانبلاب ةءارق ىفو : يوه
 ل, لومرافكل عاف كس سولت وفود تروص كف ورخمروا ىلا: كس اورفكر واع ىلومم لاف بنان نيرجاهم

 كورس نامياك وك لرواايكرفك ندر شم
 -< لادهر ين طرت كيرا نإ لعاب ايكايدركف سوكر نإ دعي تل خلا ىللوالا َّنإ ربخ : وق

 هب جه رس د ب يي

 2و فت

 ك- مف لتكن اطيخ تقوس نآر قتموالترك كل سادت كك نع ذب هلل لاب ذو عا توالت تنفوإ لع تمي قاس
 هس باوج اكن ارواركذ اك وسوسو فلكس ناطيش ل تعآل اء<سانلا لي لو تسوسو

 :ديدبت ب ادجاكت ابرك ءافكي تون

 ظفلكس تيب[ يأ تن السوم نيتك كاس وددعإ هس مكي دار مس كل اذان تيب قرود كتي آكيا

 قو تماكروا تحل كاس انتي جرم ىرسدداي ديترم لبي ىلاتدا مكب لكالاح لإن يسد عرار سوو كسك خرونم نم



 ١.4 هراب )1١( ٍلْحّنلا ٌةَرْوُس م سمج لآل جفال انَهج

 تس اج لدب تالاعرجب قبب تولص ب تفو لآ تدايقطا كس تالاعكس ناهس ايا يد مكين نك اننا ب

 لن باور كب وضم فرط دفلوك الك سا كي هكا رفا بآل ذاعم لإ تل كول رق أوج قرسود تساكروا تدل
 ايلا داق تاب لادا يافقدنملئاكتل_ دب تالاح ليي وكذا ايكاىتتتسرورض يك غلا دب كس سان نوم ماكل كا شدو
 كس فسد ملكاكت الاح مانت تناقوا ضب سك يخيب سا تدلي هدم لكل باق لمن نام ذرب دوا لين لحرب دج تيت مت
 ا توصي اضافت ركع اندم ميكاج رك ا كف[ تلاع قرسودددا<.اناجايدمتالبهب ب ذس آيت تلاع لبيد

 رثكاذاب بيبشبت انا جايكن ايي تنو لا لاج آم تلاحدو بجلب تاج ايك ثايب تقذو لا ماك تلاع رعود
 « لك اج قداود قرسود تو لاروا كف دب تلامس لاعتسا ك- لاك س انناج هودوا بس اتركي دج ود فيا تنذو كيا

 وو ل فقاو حس تقيل جس اتم لمع تنسو نر قوج جس لكم اكحا عر تيقن وبس ءاحاني لال يصب سس داك يعد

 بن دلك جلو رتفشلا لوسر دل يار فذ لاقت قع باوج كس لا كل ىلإ نس كراك ني لاطيشماوغاب
 - نب ةق ف الفكس دس« ىلا مالكل يلد البوك عيدك ب ماج كول ثلا لع

 بج جرا: كني لينا هوالع ل عس فرط كب سر لوو خروضمروا رانك تكس هو لوو نوم كولوج بلا

 ناآر قب مكس ب تقبع اتزم اديب روس لهي نام دوا دق تيدي زم ردنا كس نا دل ليو تس آ ف ساس كح نا

 يوخ ليئشز ضتا نس لسع ىلك شراب لاثم كن آرقل كرك هادذ اكتداثب دوا تيبادب كنوع نوثاراسم

 دوا تكرب كن آرقج < اتوب فاافشرواربج الط لد اك لموسم لبيب وسكس ضوراخ لي ضخبروا ل لوب بااداش

 ابرار س نوير ات كت لالضور فك ج + نوم حررط روش ني ز لد اكل ورفاكروا«عس اناج وم رونم نس رولكس نامجبا

 لي قر شاب كل ايش ياض كن آر قلابتب <
 سارروابس اناملك القوك قتيل هت نبكي اك ين يكرم ءرَّسَي هملعي امنإ نولوقيْمُهّنام لعن ْدَقَلَو

 اكلك رضا نر م اعدتج < اهك ا يكن اين تج م اناك ما لي تي اور كيا ل تيك مالك اد كسك يسون افرط كا دو كم الك

 كيا« تح تلت شدتني شاع تح جس ايم اناكم الف ليا ك2 جلا دبع ب بطي وح لعب تيياود قرسودامت م الغ قود ليا
 لي تبادر فياروا ءامت م الغ دوبي اكتر كيا كك تريب تيك ايكا يلم ان اكرابي الع تيياودروا

 قارز صل يأ كرو ر ضكز_ ار افك وم قكوج ح لي نا لاحم «جس دكذاكم المود كيا ىف انم اعلبإي نلاعلب

 5و لضرو وكن رق ارك ا يدرطكم الاي فلكي < ريثشري دروا تءاقال حس ا ىك اقفقنف رشردا سس انه ب لبو

 هس اتوم »زارنا يب فرت سس للا« ل جسدك يطرد مانا كا دغس فرط ىف تاق ركروا سب در كفيؤتت
 هات قب لب ك2 كاي بس ادت كلش نسل ايادي ءازتفا فالس بآن فالق ترن اك

 - لو سوم فاصناه# تكي ناهي تدق هردق كل ورصعتت نيس كذلك
 لِ كيج آمتروا قريب يرجب ايند تنقو سا نريظن وك جت سيصل كانا وات فس اسكس لوك لس نا

 كات ار رورو تت



 مسجلا جضفاتزلاتج 0“ ١ 4 هراب (16) لْحّنلا ةَرْوَس
 تاتا, رارظألا اقتباتانيل حاي لبا «ةار وكيد «مالغ لبكي لاب قدكس اك وعدنا كس لقت اركي وك

 تلقلاهب هس ملكي نتي هرك تاك وفارلس مولظم لا لن تيبآ ا (ةيآلا) هناميا دعب نم هّللاب رفك ْنَم

 لب ائنان أر وا ومب حآن ركوب هدروخ مذ ع متتسسد كيان كيا حس لي نادك هت انو لب ايبا نو لو بداج

 + اكهيك ف اهم ناب ضئركوم روب حس مكتنو ىلم تركك ايكيا لمتأ وم[ اج يكد روج يرفكر لعد ذا تشادرب

 سايد الكل وقرفكذ مع لوركا نكي كيا يور كف ام ةقوم وفك سر فك ريق ل دارا ةرواورك ادا تس ناي نرفك

 كوك قدك با عا ادفءالاجي ناجي
 تيب زم اقتم تبا < تصخنر فرب « جس اجاني دهر فك لاك ل كس ذاهب ناج كس لاري بلم اكا

 ربت تفي بآن ير ظنكم وفود ع راتركك العا كوت نت: لكو ورك اجالا ذرى وب كتر ناك دة دادخ كس كي
 يلج ىكنلاكك لابي ايك ا يداثلب لوران اح كك اوكن جلو تدأ نب بايخ فرط يا لإن لج لاي لي كرايم
 اف اليورانيوم رز كج ولاكن” لين شل الب سرسود جس دكني نامي نس ارختاس ل قئوورك وبل اح دعت

 مولظم ىت نا .كت تيسر تل قت“ دحادحا””دو كات حاج انيسكركانلري تير لوم قرب ءاقق انج اي درك كل يب بولت
 رمي روااهتت انا ناك م بازل ايصوضكل يا كيا اكن دب كح نس مكأع نا دي ذ علا بيب“ لع لوكولروبجو

 كك كل ابي  ةس كراك اسقف رقت كت لاسر اون كس لا يترعرج هوك يل ناس نكرم يسم(. انج ايك”يل طم

 دلاو كس ناش اسكس نوع لكن” لتر سإي نب رام فرط رسودروا ىدي د نلاجن فس لوب اركش سكت لك يي تلاع ىلا

 نلاج فس لوبماراكرش آل سكى و سيفي دش ادرب لب اان توك ارمي يك اي دركريه شرك د باع تلقوا مدلاو لكن ادوا

 رضا لمن تمدخ اى افاق لب س6 تس هر هدر تس جس اج اناولمكس نا رافكدج ايدك يب سوو كس كس فدا

 هد اكتتتو لاه لوسإب «ريخب م ُهَتَمِلآ ٌتركذو كتبّبس ىتح تك ِر ثامشا لوسايايكش رعروا سد

 دجت فيك” ايامرفتنفإب رد ذةتفاقف ب آءايدمهكهتامجت اوك وووبتتكس ناروا ابوك يسآ فس ليك ك تبج اك ذوبج

 بم رفذ_ روض سا نكست عر ىو م نامي ”نامييالاب نم طسم”ايك ردم: ساي لاحايكا كل دنيا «كبلق
 تاني دسك تاب تدرج قف نم ركل ررط سار هور“ دعف ا وداع نإ”

 هكسرافكة سبي كم السا لوققروا كت روزكوج < هركذ تاك وفارس اكلي (ةيآلا) ١ورجاه نيذلل َكّكر نم ث

 ركزويدلب بسداريعاجو لامروا فولا, لطف ء برراقاو شون ادنءايكايد مكتاكتسرجتو كن ارخ آلاب سد نيب اشكو مل
 دوا لوقدش لدار كادوا ايل صحرولر بك شدا راو .تادرم ف لوم لارا لرحمدهتاس كس رافكب جرحي « تك كج ديمي شبح

 -< مترو كك نإ ب دارت يقيد عب ك لاقناب مان نا ءايك تشاوري جت سكر بص كفيلا

 ؟ج بلطم ايكاك ا ءاسمكركاكدابج و ترج ليي لاري جس لكل و روك اتاري لوسي لابتي لاو

 دارم تس ترجل سب بادجارسود« لب نرتكا لوكاذيلاج لام تيري قل طمس تيباور كديطع نبا لوا :نلج

 َ «ع| لشي مم جاسم سل



 ١ 4 هراب (15) لخلل ةَْوُس 2 عمو نلآلجسخف كلامج
 سيلا ثم كل يت ايخإ هيدر ذ كس ىف. مذيع كسب باوج است اتب د سن لاب ريش لوك كلب تروص اا شبع ترج
 - لو دوجومترثكب ب نآرق

 ءازج يفت لك قوتو ةديقلا موو اهريغ اهمبيا اَهيْفَنَنَع ءاحت لِدإَجَت سفن لك لاَرمْوي ا
 ايليا ازسلاز هك يجب ةَيَرَق كب لدن قسرا برَصَو انين هنو افون داعم
 ٍضوخوا ٍقيضل ابشع ٍلاقتتنالا ىلا ٌجاتحتال د ةَّنِيَمْطَم جابتال يوزع
 ملسو هيلع هللا ىلص َيِبَتلا ب 0 ةَنِاكَم َلصَن اعياو اَدَعراَهقَسِر امتي

 آم ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا اَتاَرسب ِفوَحْلاَو نيس يس اوط حم عوجْلا سابا اهَتاَذأَ
1 34 2 

 ٌباَذَعْلامُهْدَحَ ذخر دف 6 مدع لسانسس روف © َنٌوعَبصِي اون

 دمع َتَمَعَ ارَُشاَو و اَبيطاللح هللا مككَرِراَمِي نؤنبؤملا اهنا اوُلُكَف © َنومِلِظرْمَشَو ثوخلاو ٌعوجلا
 مقداره يد فال ساشا
 مكيسلا سشؤلاى أ كدا ف صن امل اَولوفَت الو مسج َسروُمَع هللا ناو داعالو بريك

 كلذ هيّبستي ةَبِذَكلا هللا 501 بيو ع ملاَمِل ءارحاَذْهَو لاحاذه بدلا

 ةّرجالا ىف مهو اًيثدلا ىف يلق ٌعاَنَم بل 6 َنوكِفيالَبذكلا للا كَم قيَنْيِذَلا نإ هيلأ

 َنِئِذّلا ىَلَعَو ةيا ىف لبق نِمَكيلطاتصصَق وبيلا ىااَوُداَهَنَتِؤَلاَلَعَو ميو هيأ َباَذَع

 6 َنْوُمِلظي م هنأ ونون كلو كلذ هيرب مهمل يم ىلا ٍرْفظ ئذ لك اَنّْرح اوُداَب

 دست كراش المعني نعت كلذل ِةَبجوُملا ئصاعملا باكتراب
 مهب قديح مهل ٌدوفَحل ِةبوّعل اوا ِةَلاَمَجلا ىا اَهِدَحِبَ نص كيرن] هبلمع كلصوكل قل

 اكد نم اكسو كل« ياو نكت دجو لمد كل كت نسا ضرب ندد لج ركوب كن و ىلا 0

 ولاد قي لاقتدثاردا (ياجايكد مل لطم ناروا اجيد .لربارولاكل مغادس سات« ناك تما وروا

 قيقاورلا نلت لسساو ةيسر كس ءككدارسروا سلك ق وو( روا) س لدب سال الغم «ةيرق ل ةساررف ناي بيجج تلاع

 ققزراكنولاو قتكلا تت مرور شاك فسم لضتةسس لاب دوك سهو كف وني قى كت نذ ناوماع تس نارا
 وكنلا نس ىلاتدثلا دق كى ركاب ى وتمت: دثلا كبي ذلك افقي بآذ# لوبذار# اهقابدآ لج تس لبر تغارفإب
 كح نادجب بس ياعلي اززماكفوخ كس ايار اديققن ب ةروا كس كس الت ادق ليلاس تسل باع نيج اكل

 ته زيزو سو
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 مساواة 0 ج شف كلان شلل ١4 هراي (15) ٍلْحْنلا ٌةَرْوُس

 ردوا كوبب لأ في اطت سسا ف لوبن قرب اني تشقق جت لوسر كيل كش ىلإ كس ناءاوئ سباك نق
 حس ل لاس قر هس د ىزور بييط اط ليو ف شناولاو ناميا ا مل الن قت تس هوروا ايدي د آس باعك فخ
 كس هلا زجج تروا تشك اكروسروا نوخروارادرمفرصوي يوب سلق دنب لاى مترك ا ورك د راش مرا ردا اعل

 دتذل بلاط يطرب اجومرا راسك !( تجي كة اف) صنيع ايكايكمارتة جادا ماناكسردد كاد

 رواج الاو ةسركمتررول الاد ذك فاعم ىف اقتدثلا ( دل امك اكس نان ) الاد فس ركز واهتس تدورض ( رع ثدوادم

 يكل العوكس ا ف هللا لحا < مارت رواه لاطبي كو ركاب دهن ثوم ثوب انلك حس ناي اىداهةدج اك تجاك
 ناب م طاوج فولد نيتي ورك ى لاب نلاتبم م دقلا كس رك فرط كا تدين كا ( تمرتو تضل امك ارت امش د واج
 باز كورد ل ترث كس ناروا سل زودت ضئايضد 2ك نا ةساي ل ىاظفا» لن سلق

 اوداه نيذلا ىلعو” لز كك رك هكي حلا سبأ مت نايباكن ل دركم ارق زج ود ةس مارب لال دوبي دواس

 مارت وزب نا ءانقايدركم ارتكروفاج ل اد نو نرج يب لويد دبع فس متبل (ةيآلا رخآ ىلا) “رفظ ىذ لك انمّرح

 ءامقايكمتيوا طيسا ذ# سوبا تدوخ لطتبسج وم لا زم سادت كس ركب اكتر اكى ساهم ناب ايكا لب نا ف م ؟ كسرت

 كلاما ةيسا دوا كب دعب كس سا فس لوبا ايكك رش حس موو كلا دان نس لومنج كك نوكول با ب داك ب آرب
 -جسالاو تضر قذر واالاو ترفغم ىذب دعب كس بذنب تلابج( ىنلا) بد اكسآ ذللك الصا

 نار د دم قرمرةك ه7 3-00

 د ضال جاحت «لداجت مكي درلراشا فس ماطر ضن ةلسااج 1ع دلكوج لصاك لداجت ؛ٌجاحت : نوف
 اكواب دراي ىو ب اردن مثل وك كى لكى قت ءاهريغ اهّمهيال قاوم

 لاقتااكارعأ دكر نب سيئزت ل و لمع يفوت لا هراش؛ فرط كف اضم ف ذم لي لاا ءازج : نوف
 -جركاوج نيب

 لش جرارات لكك( لم ىرافروا)ءاا ئارابغ تنس ذوخا # رابغلا َجاَمَ ب «جاهتال :ملوَف

 دوا كوب حررط لش كس يايبشتاجو لي لوذود« جس دريد جت |سكس لا ابلوكف وفروا كوب « عوصمملا ساب :َيلوَق
 مسدد لك ابل ررطاى اج ندعي مس هوي ثا اكل وود ناك ئ لس ساس ايل جكس فرط ل ود ايوكى امنا منفوخ
 تتاقل َ يكرم ع اتت كادداروا ع كداب لا يلوذ اكس فوثروا لومي جو ىا اج نين هكا

 -< اندم كاردااكل وزي لتي

 ه[(وشجيز زو سس



 ١ 6 هراب (15) لَن ُةَروُس مو عمت ن1 ]5 خف تننلانجج
 -< يرد ءاه لث فصت امل كعسهراشا لب لامكتنسلا ٍفص ول :َقْلْوَق

 -ج بوتس بباك اولوقت ال ءبذكلا : نوف

 -< لرب بذكلا مارح اذهو لالح اذه : نو
 -< مدر ضمهل وارق شادتبم ليلق اتم «عاتم ْرُمَل : نوف

 تفااضا كلش اهسفن نع كتان: اديب ب لاومليأ لابي ءاهسفن نع لااججت سفن لك ىتانت موني وني
 هسفن ىلا ئشلا ةفاضا لدروس قرورضيافتنايمردك يلا فاضمروافاضملكالاع جس لتردج بنا

 كك مثال

 مهي الو هَتاذ نع لداجي ناسنا لك ترابغتساذ حس سم ىلاغرواسدارم ىلاسنامكاروب حس سف ا إو
 - لو كس ىاوترذع كك ةلداجم ءاهريغ

0 
 عي

 تروااعس دكت ييامتاكا ىلا تو لااكرم سكي ضب نق, اهسفن نع ُلِاَجُت سفن لك ىتانت موب
 لامب لامي كس سلا احب حس سر مود كيادوجواب كح فوم تشر قرمصو قرد ناتي نلاج دوا فرات لش لباد شافس
 رب هينغي ناش ٍذئم ويرهنم ٌىرما ٌلكلرواءاكوعت لام ناسرياكى لولاك احب تاكوترجوشءس باب لايجب«
 ركل لا ليلا قت ايلكدارع سي رقرلا نير ضنك خلا ةبرق الدم هللا َبَرَصَو « كد ىذيافي اند لاك
 ٌرْضُم ىلع كتأطو ٌددشا ٌمُهَللا لا رفاعدرب يك كس نا ذس لوسر كسلا بجاوج تتذو لاييدوا < ايكايكن ايب لاع

 ادق ررط اهي نادو رف تفرك ياي لييق سائلا( فير ش ىداذب) «فسوي ىنسك نينس م هيلع اههلعجاو
 روا حس فوك لما كس لكك ف هللا يانج« وج لترصم لبن نار ذك لا فول تير حررط ل رف طلسم ىلا

 يب كيد زف نرفض طبروا هس ذب هس اعكتيس كس لاضرد« لايك ايكوم لاي اك اك تيد لدب تس كابول شخ
 اكو نم لوم كابن هو اكد لاعب اكل ولا فس ركت ضن نارفك لكس لكى لايب تاب دب روك ليتر ا قف جريغ
 .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ٌةربعلا «ّراكنا سموك يضر وممج ىكبتوم ىكض اخر كابس

 مناي 2 هع امتاظفل لع اج ماقماققوج ين ء لهدم ةروس لش ماعنا ةروس لبيه رقبة روس ع لكبر ذك
 سس 2 يس ل ل لل ل ل



 مهو لالخ خف كلامج 0 ١ ؛ هراب 16 للا ُةَرْوُس
 دنردرواروفا سرسود ترو هس اهئ يالرصح قب طم كس لايخر واه ديقتس نيتشازم تن ىلاضادلب ا قشرمح

 ك ريكا تيان وفارس نا دكذاكت ابر اي نلت ناك جس لاو تس تاي آن انما * ليز مارت وورش
 -<ساتتب اجاناهجيصق اس

 هقلار يف لع س يب توصلي لو شروصب ف لكى ا ةساجاي درك زمانك شار يخروناجوج هب هللا ريغل ّلهأ اَمَو
 انركل صح ىووفشوخ كن نس اجايلم اتاكد ره ىكا عر تتوب روا تس اجايك عن ذ حسا كك ىدونشوخ كادوا برتاح

 وكروفاج «لباج ضب اريمج .اجايكىع ب مانك هذلا عن نكيوج ىت برقتاكدفلار يف ةووصتل 1س يي تروص قرمو دس روصقلا

 هللا مله ووك اروا دريد هريغو < اكفيئرش لب دمر ايكاركدر سار اكرتب الفي كي الشم ل ةس كوز مان كس كح لوك

 راج للي جس لائم ارت تمروص قرسود ب نيج مار انيق وف تمروص لبي مكث تك مو كس ىلا« ل ةس عز ذ قدك ذب
 ٌلهأام” يرانا اء جاي هرارقم ارت ىو ت روض للا فس ءابفلكالاحايك يك نأ [ن ذرب مانكس طل يي لتوكس

 ان ذدج كاع ماك اجاداكي ماناكهثئاريغري لتر وفاج هرج «عس لش ىواضيب يشاع انج لثار س *هب هللا ريغل

 تس شر كف ركل ضاع برق اكدفاريغ نلاملسم لوك كامكس قاف لاكم النمل كح ساء وبن يك ايل مان اكتمل تقفو سل
 , (قاظورص) مسك لكس ذب لاي كاع ىلع ضراقطرد كوع دج ذاك سدي ذاك ادد ءاكياجوم ترمه ولاه كن ذرافاج
 هد كل لا ءاكوت مادته وول اجايك عن ذردفاج( ,بروطكس مخك اروا ىدنم اضر لك ادلب لتس تيناكتنايضا كرش

 حس قريع تكلا ذس ى اشم مالعدواءد مايك يل ناك دقلاري سا عن ذ تتوب .ج ركا س لفاو لي “هب هللا ريغل لها ام"

 تسلق كارتشاروا نه سيكل ولدناك "هب هللا ريغل ّلهأ امو” وكت مروص سود لاء ابق ضثتبلا «(حئابذلا باتك)

 فالتخا لاقي طا لالدتسا فرص بف التخا لوك ب تسرح يوكل و فك مارس تسجد لك (هللا ريغب برقست)
 لي[ رفاظحال تكس“ بصنلا ىلع حبذ امو” ودا. ةروم لصف لاب

 نع ثافنلا هيف ليت ويِقَسسم وصل إهدَْهو ءافطسا هت هع لراس نورمان كيمو
 و ل يبيح 5 5 ا رم

 هبل نيذلا 6َنيِحِلَصلاَنِمل وحفل فَْنإَو نايدالا لبا لك ىف ُنسحلا ُءامَّنلا ىب ةََحاْينْذلا ف ِةيِيَعْلا

 مّيقلا نيدلا ىلا ًالئاس ايلف اغيطس َّْناَق ربخلا لاصخل امماج ودق اناا ٌةَقأَناَكَميشبَ

 اكد رو. ©نيكريمْلاَنِعَلاَكاَموكَمِنَحَمهب ننب َةلِمَعيناِنَأ دمحم اب َكَيَلنيحَيَإَفَت ىلغلا ثاجردلا
 51 خا اص 9 0 1

 ىلع ٌةَيوُمْلَمحا يدلل ةميظعت ضرف َتْبَشلاَلِهجَمنإ هيد ىلع ْمُهّنَأ ىراصتلاو ٍدوهيل ا معز ىلع

 مهيلع ٌدَشف ثبسلااو راتخاو هُدنِرْئال اوُلاقف ةعمجلا موي ةدابعلل اوُعّرفتي نأ اًوْرِسَأ ُةوهيلا مبو مهّيبن



 ١ ؛ هراي 01 5 ٍلُْنلاةَرْوُس ا د يتلا
 َبذَعيو ٌمئاطلا ٌبسيتُي نآب ورسمأ ١ نم ©َنوُفِلَتخي هيف اون 16 اَميِفَوَمِيِقْلا ويم هيمي َكَرَّاَو هيف

 ٍةَنَسَحْلاٍةَظِعَومْلاَو نارقلاب ةَمكِْللِب هيرد كيرلس ةقأ ابا 0ك هّيمرح ِكاهتناب ّىصاعلا
 ىلا ءاعدلاو هِتاياب هللا ىلا ٍءاعدلاك رسله نتا ٍةلداجملاب ىل َقِلارْمداَجَم يقيفرلا لوقلاوا هظعاوم

 رمالا لبق ادب مهيزاجيو نت ملعَوُفَوهليِسْنَعَلَصْرَم ٌمِلاع ىا ملل وف كين ججم

 كناكم مهنم نيعبسب نلثمال ارو ملسو يعل يس نا نو ةرح اونو انا

 0 0 مث 0
 2 إس سو

 0 |[ حييل مادبا لع تامرشاا ول اب كذا ٍراَثكلا
 ريصلاو ةعاطلاب 9َنْوُنِحَمُف َنْيْؤَلاَو ئصاعملاو ٌرْفَكلا اَوقَناَنْيِؤْلا َعمَهللاَّوإ مهيلع كِرِصاَن هب هم <

 .رصنلاو نؤعلاب

 هدسسسل "3
 رادو افك دثلا تح ناب كس سوتلصت وبا ماقوج كح او, ماا اا ظنت مارا كت بس : م

 وكلا ل للا هش رازكر 2س نوت ىك ىلا هتدلا كس دن سس لعب لوكرشمو و كساو ذكر فرط كمي نيد ٠

 نورك( تلو) بي ذرب ددا قود قرتخوكئاجدو ا ةس مدد ول دامج تس رداد هديل
 كح لوم لم سور كوت لت تر اهوروا جس تافثلا باج اك ( ملكت ) س تبي لين ىلا جس لك ذاكتلا لش
 مارا تل ب آلى او فرط كيس آف مة كس ارمي كس لوم تاجدددتلب ك- كس نادك ب سكول ا
 رراك ل كس فذ ركون لا كس كراضف دوبي وكت يآ[ نا كن تس لي نوكرشم مترباروا ليكى درت لكفينع

 اهئ ذا ةس لوفنج لكك ذيب لوكول وت نلا تسلك ند دك دنغج لإن ب تلى لقت مت ابا هدم جس اك يال
 متاهكذس ومنا ف ليث ر نر راف ند كنت كك تادابعهوركانق ايكايد مكب لا« ل دوبي هدددا ات ايكف الت ا

 لن نادك فب ةسدشلا 3 ايلركر ني وك د كس تغب فس لوبنادوا( تس كيني ؤ كا مت قثع) كر لات دادا كلا

 لصيف لي هسداب كس للا زور ك1 تمايق لو جرركف التخا كولي لبي زج ل ب اكب آ ايقي دوا «ٌلاررف نك
 اكد با عوكل ولاو فرك ىلا رف ان كسك تسرتب# كت مبسلا مول دوا اكس د با ثول ادرهتام فكري دقي لا كنس درك

 مهي رس لوتك# يا روارج رذ ل نآرق ( نتل) تسلك فرط ىكن يد كس بد ني وكل وكول آف دكت
 رللا هر ذك تايآىدثلا الشم ع ثنب حقب ر طرت« حس نادوا كبح د تدئددجت اسك قراتفكم إي كحد توف



 مده 107ج ضفاتزتلانبج مس ١ 4 هراب (15) يخل ُةَرْوُس
 دقت حس هاد كس اج < انناج بر وشوك وكول لا بد اك يآ اتي اني د توتت فرط كل تلد ك- لادا انالب فرط

 حس ذم لزان ماكدابجج مكي رول ءاكهس دازسوكن ا هداذبلا < فققاو يل فخم سس لوكالة ب تمي ادب هود ءلث سام

 اقف بآ ايا يدرك غرو كادوا كك يدرك زعتر تح بج لوم لازان تقو لا ( تيب آهرنحآ )واس اكذب

 انت اوتو لدب ترك دوا ءاك ورك( خر ) لشسرورضوك وو ارسال نلا لس دب كس نلا لامك يار فعلي دوك لا بج نس

 ذي اة ب آي انج جرت كك نولاو ذكر بصر بصي ةوركربص تن ماقتل ترك رواجس ايئيمدص ل بنت انج ىق

 عسسل ذلك ىتدشلا ى انركربصاكيسآروا لب ركر بخس ( را زا هاور) درك داو رافك ا كتي اروا كك كرس هدرا

 نلاروا لومش هدذ يآ وف لب الدش نامي هوركا حس جو لسوم شيرتري رش لش سراي كس نااميا كس ناك باردا

 لإ راكد كح يآ م لباقم كس ناًنيقي ماك لح ا لومس هدير تس كك ناتي ومرت لدلك يآ تدك

 0 ل م نر ب اع طلال و
 - لإ راكولت يب رذ كريه تعاط

 اكمال الباع ميتربا تررطح ل ب تي[ ٠ لن لوقنثل اوقاودعتس حس نيب رف ب داب ك-ةّمأ ظفل هم

 مة تما ليا حس دابتفا ل ذم ماج ك .يلاكت افصابن قفتةتقت مترا ترطح ككل سان ب« ايكا يك الط

 د هاء اش ىلا يصل ماقع
 دحاوىفّملاعلاَعمجي نا هديك تس ةكرشلا نم نيكل

 هك رافكب سس لاب كس نام انتل نام نيس بآل قكوت ب كونت تسماوك اليات ميت اربا ترتد رعود
 ْييا”ايارفذس ىلاقتدفلا كاهيج م اماووا تقم تنم وُماسم تك ةّما كج ييرجد رست ايكابكت اوكي آت سدجواىا

 .ياتلاك مكر تتح الط ةّما كيكو تٌارتخايي لم قر كل وم ج ق:لوت روك “اماما سانلل كلعاج
 < اند« َلالطااكةماروا كش دعاو ميتاربا ترطح ع لسا ع لات سمد

 .ةوبنلل ىا «هابتجا قوق

 دج ضف قلع لهدا لا «ٌضرف : اوف
 حس نا زاروا ايشا لتس اندم حس لخلاف لح اء. هراشا فرط كف اضعف ذم لي ا ,ةميظعت قوق

 عي يبيح حبس سس ب أش ب مرئوزإ و ساس

2 



 ١ 4 هراب (10) ِلْخّنلا ةَرْوُس 0 مهجة جسضفاخنلنمَج
 -ب# ناءز تبسروا

 مرفت لكني دمك سيب بلظم لنك تاوبروا رنتك ىلا ؤوخا ع قفر «قيفر « قيفرلا لوقلا :نلْوَق
 كحد تلال رش ىراقك

 مل 2م

 جَجدفوسفل

 كتايآايلر

 ءامترك ام اكحا قورف لت ك تمرتو تلعروا درب تلاسرو ديح ةظراكذا ئتمرفلو كرش لوصا لن تايآد قاس

 كس ىياربا تلم متر[ تس رك لو دوج اب ك قرب تب هرفك سا كت بطاذت نالوا كس ديب آر قلك دكرشم
 كح كا لي لوغآاراج دوك نا كس لا نيدايبلا] تصدق مئابابني لإ سرور مانا ليد

 -هل كدة كسلا

 كيتا فقدت نالسم لوك اين بسحب« اهقاتمما كيا لي تاذ قي ادوخ اجب نانا اليكامو نك ةَّمأ ناك م يهاربا نإ

 تما كيا يلم اكد و ساده رس هيكسا سا تاور رف ينو ىراسم فرط ىرسو درو ار ادراك السا اليكأ اوو نرط

 تانتتما كيا دول هلل ات ضبا ورقم.

 داتعاري ب آب س فولكس بما زن روبشمانتكس ايند كردل كس ملاع ياك خو ءاذنقندك الفتاة مارب ترن

 شب برع نير شم ليو ىت تس ركميظفأ كنا وق نارلسم ' اضن ”دوبج « لين تنس اجر وا تاو رات كيسا لن تسل
 اذ + خس تا اك لت مقربا ترتر وا كت تترك حرب تل كن ارو ادق تمس نالت ساد هاب كس قي
 سن ناريم قدو قلك ايعو لبا ءدورمن تم لين حرك يشر كسلاح نجس اماجوم عتاد حس تانامتلا نا ذايننا صاغ

 تازايقناوو بسير كدامآري لبر ق ك شبس كساد فس وم حس لاعددوا لامي« لئزرأ يري مكون دج زوج

 -(ارفز زعمت باقلا اونا ذس ىلاعترلا سجس كن لو

 هدالوا بحاص» لا. بحاص, لمتؤلوب حب لش تاذاك الالة ل هيت مقارب ترطح بسمو لو قكتوم لاييوخ قت” ليضرغ

 كح باكيت ب سرك شورباص اون نلامجسب ضيف هرئم لصوت« وخد دي دعي ور زي
 تان ضن لن لاوق ا رنج لن لاا« ايكت يون كف ازتخا لا « هيف اوفلتخا نيذلا ىلع ٌثبسلا لعج امنإ

 لارسا ىفب نايا يس رف كل كس تكرر غرراف ك- ك- تدابع ن داكعنب 2 - نا نفل يات وم تررنتت كل يش
 ب ليست ل سا وكر ثبت تك #هقلا ند كتف كت داهتجا للا خييسا ناداكت فج دولا يكف اذا حس نلا



 مسببا لآل ج شفا و انَهج 0 ١ 4 هراي (15) لْحّنلا روس

 ود د ند قاد تس ايكدشي دوج دس لوجلا كوم ايار فكل ةلتاع كوم تررط> ف ىلاخت نت: تبسم انحنر ناد

 تدر كونو ركيو نايلعجروا َقامرف شر ز آن ارك رف تن امس ذ_ راع اكى يم ند كس فج هس ىلاعتدثلا

 كى ديب ليلو رواايك خراف كك تدابع نداكراؤنا لد ض دوبي نس قراصنروا« لت ىف ومراووموو إي ز نادك تغب

 كس وفا رلصروا حر اين قر قي زور سا نسم لسا تل اررف سس داولا هس ىلاهتدثلا كو ءادتبا قيلت انماك
 -عدركررقم واكس مج ذ لات ك

 كح كس نايب لوصاك توكو لكل م تي آلا (ةيآلا) ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عدأ
 2 ل تحس و قسد« ناضالاب لادج ليث رب تمتد نقر رواد نسح هلفعوم تك
 انا هدرواس لبر ايا كسدثلا فرصراني دالي ب .تسار كس تييارب «س عل طعون طمس سولوصا روك ماك كي ني
 1١ لن الرواس ناكالاد سك وت مارب كبس

 ومدن زواهتليطرشب ع تاجا كحل لوب ج ركل اتزم مولع سلا «متبق وعام لثمب اوبقاعف م تبقاع نو

 حايك درا رقت هدا زك ركرايتفاربسوا يس دركف احم متن: ياج ول اوفو

 ل



 ١5 هراب (10) ٍءاَرْسإلا ةَرْوُس م نضل كلج حف كرم انَمَج

 ع 110 نع وي يي 00000

 «نامفلا تايألآ كتونتفيل اوُداك ْنَِو لا ةيكم ٍءاَرسإلا ةّروس م 2ع يما نق

 أ سيما رع 1 ل
 .ةيا ةرشع ىدحا وا تايا رشعو ةئام

 مس إس

 «لكلوتآ 1 كتونتفيل اوداك ْنإَو كت اوسعس لكءارسا روس

 -لوب نسا إبا١٠

 8 8 5 70 17 5 ع تر 9 1 5 211 2-6

 ا بصن اليل بح هدْبَعيوْسَنِذْل ةيردد حبس ميسِحَتلا نمل هلار مسبب

 ماحلادجسملاَّنق هتّدم ليم ىلا ريكتتب ٌةراشالا هركذ ٌةدئافو ليللا ٌريس ٌءارسالاو برظلا ىلع
 دمه 0 ا يح تيبس

 ايي نمير راثالاو رامشلاب َُلْواكبْقْوَلا ةنس ِهِدْعُبِل ستقملا تيب اصلا دجحسملا لا ةكم ئأ

 هيلع مناف هلاعفاو ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا لاوقاب ُملاعلا ئآ يصله اًَيَردق ٌبئاجع
 هتاجانمو بوكلملا َبِئاجع ِِتَيؤرو ٍءاَمّسلا ىلا هجْوُرعو ءايبنالاب هعامتجا ىلع ٍلِمَثَشملا ءارسالاب
 رفح مضي ٍلغبلا َنْؤدو راّمحلا ّقوف يبا باد وسو قاربلاب بيتا َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص ُهّناف ىلاعت

 اهيف طبري ىتلا ٍةقلحلاب ةبادلا تطبرف سّدقملا تيب ُثيتا ىتَح ُىَِراَسف ُهتبكرف ٍهِفَرَط ىهتننم دنع

 ءاناو رمخ ني ءاناب ُمالسلا هيلع ٌليئربج  َءاَجَق ُتجرخ مث نيتعكر هيف ُتيلصف ُتلخد مث ءايبنالا

 ليربج َحّتفتسافاًينُّدلا ِءامَّسلا ىلا ىب َجّرَع مث َلاَق ةَرُظفلا تبصا ٌليئريج لاق َنيللا ُثرتخاف نبل نم

 امل َحَتَفَف هيلا ّلسرأ دق َلاَق هيلا َلِسرُأ دقو َليق ٌدَمحم َلاَق َكَعَم ْنّمو َليق ٌليربج َناَقَف سنا نم ُهَّل َليق

 لاقف تن ْنَم ليقف ليربج تفتساف يناثلا ٍءاَمسلا ىلا ان َجَرَع مث ريخب ىلاعَدَو ىب بحرف َمةاب نأ اذا

 ال متفق هيلا تعب دق َلاَق هيلا تعُب دقو ٌليق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ّلاق ٌكعَم نمو ّليق ُلِيرِبِج

 ححتفتساف ةئلاثلا ٍءامسلا ىلا انب ٌجّرع مث ريخب ىلاَوَعدو ىبابّحرف ىسْيِعو ىِيْحَي ٍةلاخلا ىَتِئاَباَنا اًذِإَف



 ممج الآل جفا ةزلانمج كه ١ هراب (17 ٍءاَّرْسإلا ةَرْوُس

 هيلا ٌلسرأ دق َلاَق هيلا َلسرأ دَقَو َليقف ذمحم لاق َكَعَب َنمو ليقف ٌليربج لاق تنا ْنْب ليقف ٌُليربج
 ا ا و ا يا

 لاق هيلا ْتعُب دقو ليقف ٌدمحم لاق َكَعَم ْنمو ليقف ٌليربج لاق تن ذأ ْنَم ليقف ٌليربج حتفتساف ٍةعباّرل ل

 ءامسلا ىلا انب رع مث ربخب ىلاَعو ىب َبحرف مالسلا هيلع سيرذاب نأ إف ان َحَْفَف هيلا كعب دق

 هيلا َتعُب دقو ٌليقف ٌدمحم لاق َكْعَم ْنَمو ليقق ٌليريج لاق تن تا نم لي ايقف ٌليربج ٌحتفتساف ةسماخلا

 ةَسداّسلا ِء ءامسٌسلا ىلا اني جرع مث ريخب ىلاعو ىب بحرف راها اذان حَتْعف هيلا تسع دق لاق

 دق لاق هيلا تعُب دقو َليقف ٌدمحم لاق َكَعَم ْنَمو ليقف ُليريج لاق ثنا ْنَم ليقف ٌليربج ختفتساف

 ٍةعباسلا ٍءامسلا ىلإ انب جّرَع مث ريخب ٌِلاَعَدو ىب بحرف مالسلا هيلع ىسْوُمبانأ اًذإف انَل َمَنْفَف هيلا تعب

 دق ىلاق هيلا تسعُي دقو ليقف دمحم لاق َكَعَت ْنَمو ليقف ُليربج ّلاق ثنا ْنّم ليقف ُليربج عتفتساف
 لك هّلخ ديوب اًذاو رومغملا تيبلا ىّلا دنتسس وب اًذاف مالسلا هيلع ميبارباباتآ اًذإف امل حَنْفَف هيلا كسعُب

 اذاو ٍةليفلا ناذاك ابسقرو اًذاف ئهتنملا ةَردس ىلا ىب ٌببذ مث هيلا ن نووي ال مث ِكّلم تلا نْوُعِبس موي

 نم اهفصي نا ٌميطتسي هللا قلخ نم دحا امف َترّيغت اهشغ ام هللا رما نم اهشغ املف لالقلاك ابرمش

 ثيبتنا ىتح ثلزنف ةالص َنيسمخ ليلو موي ٍلك ىف ىلع ٌضَّرْفو ىخؤأ ام َّىَلا ىخواف لاق اهنسسح

 ةلسف كير ىلا ْمجرا لاق ةليلو موي لك ٌةالص َنيسمخ لق كتم ىلع كبر ٌصَرَقام لاقف ىسوم ىلا
 ثلقف بر ىلا ُتعجرف لاق مِهُسرّبخو ليئارسا ىنب ُتولب دق ىناو كلذ ُىيطُت ال كَما ناف تيفختلا

 اًسمخ ىنع ّطح دق تلق تلعف ام لاق ىنبوم ىلا ُتْعِجرف اًسمخ تع طحف ب ها نع فيقخ بر ىا

 نيبو تر نيب ُمجرا ْلَزا ملف لاق كتمال تيفختلا هلَسف كير ىلإ م جراف كلذ ذ قييطشال كما َ !لاق

 لك ىف ٍتاَولَص ُسِمخ ىب (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم اي لاق ىتح اًسمخ اًسمخ ْىّنع طحيو ىسوُن

 ناف ةنسح هل ٌتبتك اهّلَمعي ملف ٍةنسحب مب نمو ةالص َنوسمخ كلتف رشع ٍةولص ٍلكب ٍةليلو موي

 ُتلَرَنَف ةدحاو ةئيس ُتبتك اهلِوَع ناف ُبّنكت مل اهلمُعَي ملو ٍةئيسبب مّ ْنْمو اًرشع هل ُثبتك هلع
 كتما ّنف ُكِتَمال تيفختلا ُهَلأْساف َكّير ىلا ْمِجْرإ اف ةثزيخاف السلا هيلع ىسوُم ىلا تينا ىّتح

 ممكاحلا ىؤرو ملسمل ظفللاو ناخيشلا ًهاور «ُتْيَيحتسا ىتح ُىَبر ىلا ُتعجر دق ُثْلقف كلذ ٌقيطنال

 ٌتيأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لق َلاَقامهنع يلاعت هللا ىضر ساي نأ نع كرذتسملا ىف

 ال الوب ود نِماَوْدِحَتَسآلا ل لْيِوَرسَِلَدَه ُفهلعَحَو ةرؤتلا بنكلا سب ”ومانيَتأو ىلاعت لاق لج ع يت
 لكلا م مو 2

 وُ َعماَتْلَمَح نُمةَيِزُح اي ٌردضم ٌلوقلاو ةدئاز نآف اتافتلا ةّيئاقوفلاب اوُدِجتَت و ءارق ىفَو مّرما هيلا َنْوُصوُفُي

 ءنضووزتت>ل



 ١5 هراي 00 طلاع ةَرْوُس 0 اسيا ديل
 َنيَصَقَو تاَذيَعلاَكَهَّنإ ٍةئيِفسلا ىف

 و 2-59 0 ئِصاقملاب ماشلا تر يقود ةروعلا ِبْبِكلا فليس[ يبل
 قوق ٌباحضا ٍدْيِدق سيبو داَبِحلعاَستعَب د ٍداسفلا ىّنَّرم ىلوا مهو عَوءاَجاَذاَو اًميظع اًيغب

 مكوبسيو ْمُكْوُلَُيل عكر ايد طسو ٌريِقلاَللَخ مكيلطل اوككرتاوُساَجَف شظبلاو برحل
 اوبّسو ْمُبْولتقف ةةوُنجو َتْوُلاج مهيلع تعبف ايركز لقب ىلوألا ا

 مقل ةَبلغلاو ةّلؤدلا ةَركلا فكل َنَدَدرمَت سدقملا تيب اوُبَّرخو مبةالوا

 فكس سْنَسَحَأ ةغاطلاب 9 ريك م كللعجو َنيْنبَو لامي مْكْنْدَدَمْأَو

 ْمِئاَنْتعِب ةرْخْإْلا ةَرملا ٌدعوَجاَذإَف مكب ءاسا هاَسهَلَف ٍداسفلاب ْمُتاَمانإَو ٍِ ةئاوكا

 ٌسِدقملا َتيِب َدَحَمْلااوُلُخدَيِلَو مكبوجو ىف ُرْمُظي انّرح ىئسلاو ٍلّدقلاب مكوُتزَحُي ا

 اًيناثاو ُدَسفا دقو اك الب هآَريِتَت هيلع اوُبَلغ اَوُلَعام اوكلِمُي ايريحيلوةَرملَو لق ُوبّرَحو هولخاامك هؤُبرخيف

 ىف انأقو سدقملا تيب َبَّرخو 0 و 3 وع

 دقو ةّيوقَعلا او ٍداسفلا نا مذا عب ديلا نس ا دعب كمي نإمرىسَع

 3 لتقب هيلع طّلَسف ملسو هيلع هللا ىلص ٍدّيحم ٍبْيِذَكن طم ف راع

 3 7 ف ةقيرطلل ى 0 انجسو تسد دو و مييلَع
 نتعب َنونمو 0 نس طلطل نومي نمو بوصاو ٌلدعا
 .ٌرانلا وب اًملؤم ةاَقلَباَذَعَمُهل انَدَدغَأ

 ٌتولاج لقب ٍةنس ِةّئام دعب

 رجلا برضو رّْيضنل

 ره دب خيساوج تاذهو < كأي «<الاد مر تياهن نلابربماذي دج حس مان كس دنا لوم اترك عر ورش : مي

 تربط ليل هزتاتاة بركان ليك نو تكطوغكس تاروارعارواءج بون حسبو كتيير كيلوك قل
 ( ىصق)ر هضم ناكسدقنلا تييب) كت سدقملا تيب( قث) قع رهستسس لكتب مارتدهم ع هراشا فرط تلق كريس

 دل اكن 71 تلد دلة نورت لجاذ_ تب كا رطل رج ع دسدوو لقب روو تحس ءاقرجبس نا

 ح لاعفاد لادقا كهف ىن هو نال ج الاد غتكي الاد هنس هو ريخالب لت اهو تامات ك- تدق قب ا دك دفنت م
 كح الاب ملاعروا ذاتي فيرتكس آي نلاسآر وا تاقالع كء اياد يا فم اعنا اكب شر فسبي بآ فس هثلا وق« فققاو

 ديفسليأ لاي رم يار ف _ةقفقفي بآك يس الخ اق لتر نا وم مالكمت سس ىلاهقدفلا ك- يآدوا تيد وكت اياب
 كد كك هوؤتاومراوسيي لا لشن انج ءاققاتكر يرظن ايتن نيس | مدقانيا دو ءافق انوع” #رجتروااذب حدامجوجايك يال ؤفاج

 متالدقو



 عنج 07ج ضف لانمَج مل ١١ هراب 110 ٍءاَّرسإلا ٌةَرْوُس
 وك راوس قي ءايهنا حس لمت يدهحدناب حس دقلع اوك وفاج سما فس لتدليك, دقملا تيبب لك كابي اوم شاد

 سريع لارجج و رجاب لشرج ءىتاي زامف تعكرود لن لا فس لظرولاوم لاو لن لدقملا تبيب لرمي هت تس رك ادن

 يك رع ذ_ فا ةلع لك رت ءايكدنيل عددد هس ل «هدود لع سودا كسار ش لم كيأ تس آرك لس نقرب د لاي
 ليا ربت وق سوم تاور رك سس فرط ىك ( نا آ قر ) اينو ناهسآ كح رج (ارف ذس يآ ءايكر ايتغا وكت رطف فس ب

 ك- بآ ايكايكل اوس (رجي) لوب لمار تب شئ ايد بادج زف ؟ ليث وكب سآك يك يك ولعل نس نا ءىد كسر ذاق
 ا لين تدب لابي د بادج ف لفل لب اربج ؟ لن وكرم وو ايك نك ايكمولعمري نوفق رج يا رف ؟ لإ بحاص نادت

 اب/ ابحر متل ل مد آت ررطح وف لوم سس افا ةيلت مدآ ( تررطح ) تاق الع دامت حقد ا رلوكو زورو كل ترام دعب لع

 تب آد كحد ة# اةنلاللع لم ارجج جاني لج لل فرط ن اس ردد كن ( لمارجج رجب ءقدر اعد كسا
 ايكمولعم لاقل رجب رف ؟ لو بحاص ناوكد تاس كس بآ يك يكل اوس سوم لارج ايد باج ؟ بؤ ناوكبسآ يك يكل اد
 سو لاك قش كك اجا ل ءايرلوكزاورد كس هس دامت حنانج جس ايك ا يالب لاب ايد باو ؟ج ايكيا وكن لا ايك ا يك
 فرط لك لاهم آس رست لارج ءقورمت ءاعددوا ابك ا يحرم فس لوفود ءافق لاي كح لو اب داز ل اخ ود الفنا

 ناوكدجتاسكس ب آ او: لاوس لوب لمار ايد باج ؟ لن ناوك سآ ايك ا يك اوس ىد كد فس لم ارجج وق سوم شاودر

 هراورد كس دامو ل كك سالب لابايد باج ؟ل كك سالب هدايكا يكا يكل اوصل وة رش ايد بباوج ؟ لن بحاص

 داصصح ف ( اكن ستى ومب ) ليتنا مولعم ل اهكيد )لوم حس اظفففةتت فسوب تاتا كرامب كك جا قايم دونك

 لمار وف لج ركل فرط كن اسآ تنس دج تح ( لارج )رجب قدر ءاعد تح ردا ابك اهحرم تش فس لوبا دق: جس ايك

 اي؟لا وك قتاسس لح يأ ايككا يك لاوس لوبن لارج ايد باوج ل نوك آركا يك ايكل اوس ىد كت ذ__ النفل

 ىرامت فيا اي رلوكم زاورد كح هدام ف لت كس ( لاب )ايد باوجج ؟ لون ود هو ايكم ولحم لإ قف شدت اسس سرع

 رك فرط كن انآ يدم اي دكة دعب كس لا« قدر ءاعددول اه يحرم تم نس لوبا وف كوب سس فتة لد دا تقال

 ابكا# لي نول تاس دامه يك يكل اوسرجج سوم لمار ججاي د باوج ؟ لي نوكيسآ ايكا يكل اوس: ىد كحد ن# لمارت دج
 تاقال راج كايا فاي رلوتكم ذاورد ك رام لس ايكيالب لابايد بادج ؟عس يك يدلب كن ايلا يك عجب ليانتففي#

 نايو) لج ركل فرط كن اسآ نيج وكمترجب قدري ءاعددوا اهكدي عآ وختم ف# لوبا وف لكم تس الفال كداب

 مهئابك جس ناوكتاسسدابهتايك ا مجدي لوب لما رجج تايد باج ؟دم نوكم يك ا يكل اوس كد كلكد ن# ليات( رك
 تاقالءى رام كك ايا ةقءايد لوم( ه زاورو) كس هس رام اع ايكي الب نابايد باوج ؟جسايك الب كن اايكا يكل اوسلو نتفق

 لح ل فرط كن لاحآ ل يؤقاسوكم ترج ءىدرمض ءاعد تح دو اهكوي مآل وختخ فس لوبا ف لوم حافظات كوم

 ناوكر تاسسكس يآ ايكءايك اوسم وب لنا ربج لبن ايد باوج ؟ لع وكي سآ اج لاوس د كس نس لا ربت ( يو ذاودد)
 سيسبب ابابا سس سال



 ١5 هراي 0100 ٍءآَّرْسإلا ُةَرْوُس 0 م طلا#
 فيا ون الوبكو زاورو كح امج لس ايكايالب ( لاب) ايد باوج ؟جس ايكا يالي وكن ا ايكوم لاوس لن افيد ابك ؟ نإ

 تش رفرازب زتستازور لش لاروا كس كين - ك] كيت سرومت“ا يدل تاس ساو فروا سر

 قبة يك ناك اعيد ق) كد ساي هس قفار دس خخ ربي ءاحآل مرج اكن ا هرايوودحب كس لأ لن سوم لاو

 هذ (رونا)ز جب لم ايل ياس تس مكس شلاوكت خرد لا بج« لؤربارب كيل كبك لاروا لن مارب كلانا كس

 ا رف ذ_ةكشلاةلةياع ىن ءقكرك ب يرقتا كن ستيل سا قول وك كش ادك كل دب كما تلاح كت خدو للا ايل بناه

 رولا رتاج لم بج انج لا رف ضيف انف كت نذو لايجب ريدا ريدا ىو ىت ايوب باج قرم نس هثلادعب كس للا
 ؟ يار رف ضف ايكري تما لكي آس بر كح بآ ايار ف تنداي رد تجب د فئات اكوم قف ايناب ساي كس اقفل كوم

 كا تما كي آكل او كلاوساكف يفت شلاروا اج لباد ايا رف ذ_.كفةكةيات كوم لاذ ارغ لايجب يمال بكس لي

 يك لاو لاي كس اكورد. نسا لشكر فذة « لوب كب كرب راج بوخوكل مارا ىلع سيروا كوه ن لمت
 وم لرمي عإ كس ىلا يدرك كي زار قري تاج قع داررف فيلكس تما رياك دوري سرب اايك تع ف

 سكى ورك زامن راي تدرك ا يك رع سلب ؟ايكا يكس بآ رف تفايرد ذس لوبن ف اهناب لاي كس ففي

 كس تما بدوا ةاج لجلاو ساي كح بدنيسا كوه لقت نك لا تما لكي آيا رف ذاق ةكياع قوم ترزنح

 ارواب ران نري لسلسنايمرد كس قنفات كوسروا بر نيس لكي فذ قف يورك لاوس كف يختل

 هب لي ندروا تارابتفاقفلي رمت. | امر ىلاعت شلاكك كل ابي تبة ز قاب راي دابر م حس مج لاقت

 ىو صك تبر وا يتوب ني ذارف لايجب لكي رطل اه (باؤثاك ) لوزان لد لكس زاهر جدوا لين لي ذامن أي
 و2 كس سوو يلركل بز سرك دا وماني دوك يي كين كك سا ضنك لوول كو دارا كك

 هدركاروا ءاتاك بئس ا لي جانبي ليتم اج لوكا زونجروا اجركم دارا كدب ى كوب وا نوم اني دك[ ايل

 تروصون لا فس ليرد انج لاي كس اكفنا ةلياع وم ترطح ل ب دعب كس سا« لوب انتهاك ى دب كيا لي جس اني رك سس ا
 «وركل اوساكف يفتك ك- تما قياروا واج لاي كح بد خب ايار ف ذ_ فات ةلات ئكوم ( رمي ) آل كد عرالطا كلااح

 كك كل اهياوءرضاصروضتيس بر خس اراب اب لاي ارفف بآ قلب كوه د لمت ( قب ) كلا تما كيس آل كلحا

 تياور تنل لايعني لسبب كردتم ذ مكاحروا ( نين كس ماس افلاروا« نااخيشل هاور )لكك مرش

 - احكي دوكل ضو عبر خيسا ف لب ذةقفئ ثلا لوسر ايار فا كايك

 مكيانعامنتر ك- كس لّارسا ىفب حاف مروا كاطع تارؤن باكو ففةكاع كوم ذ# مروا رفة ىلاتدثلا

 اق فءاتتافتلاروطب (اودخستت) لي تءارقك يروا ود نومتسالماعم خيساوك اك نانب تذاسراك اني اوكى وسر

 ل قست سك اكناكاع رو فس متوكنج كودالوا كولو ل ناسا جسرمض لاو (افل)روا هداف نأ «س. تاس كس



 (مساج) لآل ججشفكلانَمَج 4 ١6 هراي )1و ٍءآَّرْسإلا ٌةَرْوُس 1 م 50000
 ا 2 5 0 - 0.2 م 9 ع
 كب فس مروا ءالاو ذك ف يرتتل عب لاعربب دوا ءالاو سرك شوو اي تمم ارامج شم اتت هدنب را كم كا ذي ارامج هو هت ايكر اوس

 مروا كورك ايري داسف جمود ديل رذ كس ىصاعم ل ماش كل متل امت ايدبكف اص لب تارت عار كس قو حس لماما

 البي تلبي لوعقوضود لس داسف كن حس لبي لوعقوم لاوفوو نا بنج روا كس وركب ادي نتن كورا انتداب ز تسورب ز ىذي

 لن ذغاو برت ( شم) كس لاو تقي دش ذم دج يسد تاس دنب يبا نسا ك- < يلام كرات فس
 توعد ( اكد ) ردا ءسيركريقو للقول ام 2 سكن لورعك ( # اب ) لم شلع ىراهت وول تس رو آرو ساب
 ساروا تولاج يدا كس نلا ذس فلا ايكايرب كس كلل فلات ركز ( تر )واسف البي فس وكول ارو ءاق تنور
 كس تولاجازابهفس مترج يدرك ارمووك دقنما تيب وا ايلا ىرديقوكد لدا كادوا ايك لنا( نس س١ يد عتاب
 وكم ذس مروا كو قرابة سدالواو لامدوا( يدري ندوه داببت ) تاي دانولبلغروامب دبد ري لا دعب اسوس قش

 رجا اكن اك لاك كس هدئاف غيل ةك ماكدتتا برك تعاط ذ# ترك ابك فس مروا ايدانبالاو كش ذب

 ارسود ( اكداسف) بحجب رواء« ومب كس داب ازس ىلا ول كس لامعا دب فس مت يار كس دار ركاروا اكسس وكت
 سك يد غرراختامهب رذ كس ديقو لألم وو نتن« لسد ذاكر رج ابطال ا مايد جتنا ذمه( رججي) ةفيآ قوم

 !«ليدركن ايمدوك اروا ل اجومب لشأد لبي لدقملا تيبب كم رهسوو كاجروا تاج ومر اظري لوربج دابق ثا اك

 ميل ليدركس سى رط قروي ه وكانوا اما درك ارمدوك دقملا تيب وا كنس وج لئاو برم ليو وير ل
 نا فشلا ايكاي ريداسف بجرم ىرسود كس ركلثأ فالتفت قع ( ترظح) ن لوبئاروا ايكل ص بلغة نورنا

 ا ادرك ارمدوك دقملا تيري وا ايلركريقوكءالوا كن لادوا اي درك ل ورارفب حس لبن نلا ذس ساقي د تؤكرعن تنجب

 روااكهس لمربي بس دادابةكج ديما وت ىل كبل ذ_-تركا( قب )دعب كرم قرسودابك م( ةراؤن ) باتك فس م

 وكري قرب نلا نب لاو ايكاي رب داري كس كبي ذلك فتي رين انج كس لي دازسرجج مت قايك ايدي داسف رمي ف مترك

 كس لورفاكف سموكم رول ءاي درك لسمرب ناوك تيفي ركرد تاعي يذزجج ب نلاروا كس ركن ل الجوكر يضر وا كس ركل

 كس او ركل يي وا اترك امنت فرط كاتس كيرا ىلا يمدد نتي تساار وار نا آر قر يش الباي داني تا ديق ك-

 اكتساب سا لدتا تكرس اميري تر [كولوج رواج رجا ذب كس كس نادك سايد قرت فاك تاب لاو ونوم
 به كا ةوروا احر دكر يتب اع كاندرد ك- كس اذ مبكي درت

 «عاؤ ارد ج3 5 نم

 .اًناحبس هللا تحبس ىا ب ررصه«فوز ل تفر «داحْبْس : لوف
 وود ارّسروا ءارسا كدلحا لوعفم نع نايزيفرظاك ئرسا هَلْيَل نم «ةيفرظلا ىلع ٌُبصن اليل :َّنِلْوِق 7م د 01

 نو علق

5 



 ١5 هراب 10 ٍءاَرْسإلا ةَرْوَس انه معو ةلالج سف كنلانيع

 دلي مذا

 ؟عس ترورضايكى فس ركزو اليل جب ل جكدك ل يللا ىف ريس « «ىرسا لو

 رواعتسهراشا فرط كت دم ليس كرك رك ليل رك لظو لع ئرسا جدلا | ليللا ىف ريس لع 2

 هس كه تلقلابي نيت الب
 كمان ليا كايعرد كس ضنا يهصروا مارتيس لسا هراشا فرط يتم كره نم هدعُنل :اًنلَوَ

 مان قطر بس اك اس جو ىا قطر لوك يعدد كس ىتارهسروا مارترهتستنفو اكل لاي تاس
0 

 -_ يلح اكرم نتمتع كلك « لالِق ءلالقلاك .لالقل اك : ماو

 بفاطاوذختتال < ايداكرماظ ذةلعتطلخمتت حرراشعخ جسردقمليلقتم الرواه يررصم نأ ءوذختتال : يو

 كس نواف ذع لي تروص كي اق فو انوا لبي تدوص كيش أخ اي بيك يي دوا جس. يفان ال دوا جس بوتس سكس نا

 اوم هكا ز نأ روا اوم ريمان ءال روا اكو مو جتا

 1 ملح اج عزارانوم ءرسفماك نأ كج ابك تارت تروا ءاوذختت الرمهل ٌلوقم ىاءرمضم لوقلا : لو

 -ج طرشكل_كس ورضع نأ لوج سلي قس اذلق هانم

 .ةيعمج نادناخ ثمين ياريفن : و

 .اهَلَقمتأَسأ ْنَِو : مو
 دهمان لاما كسكس نالت جاو: لاقسام لاهيا عجن لاعتسا ىلع لص 2س ناس اوي

 اوم ل اعتسا مالدي كى لعب وظل لباقم شن ناددذابي :(بسلج
 سو 000

 2و

 :تراتاكنرارعضءارسا ءعقا
 ضي لأب يح حس ديد ترك جس انزم مولع ضب يب فلك تهب تاياور لي زدات لك عرارعمدقاو

 كزافف تافو كيد خ ترضخ لحاإيآ بط دحب لاس تاس تنهب كس ارم د قاد كج توم مولخم حس تناياو
 لج ساتوم ولحم ات الايقي حس تاياور مانت جس لاس ليو فاسكس تثعب تاذو لكي د ترتر وا لوم لبس تي
 دبي حس ترج ل بش لي وسي اتم ىك لالا تقر ناره ءارسا قومك ين تكس ىل جاين هلك حس ترج نار
 # لي لب بش لي وست انس كب جر وامك سيروب روطم اعرواكسايآ ل

 ها( رشجي مرمذإ> 17



 ضير نزل 5 خف 7 ١6 هراي 110 ارسال هوو

 :عرارتم ”ىقاو

 فرده سا وكدا تع ارطدي د عري خس لعام مقلي
 نواس تارت يب آدتقاواك نرارتس جس اج اجابكنرارخموكدحقاو ىلا لبن ماع فرت جس ايبكابامرفركاذ لب زدنا لوم
 ليمن روب كددقاو لمي لي دع لاب« ا و اسر
 ىك ارم ءامق يآ لبن سس لهفعم لبي لاس لي اير س ترجتدقاو ين قل اطم كس تايادر رثكا «جس كى ناي
 نا زاخس ناس عش رفاحس مكس لا حررط ل كاد ناس آب كل كس تارت بة اعجب لوي كت ييئولروا تقي
 ع قرشا حس برضوا برغش قرش ببدأ كادوا ني تس اج لح ب نوناسآ حس لابي دوال تس"

 اخ ىقبا دس لاقت مثلا لش تايلدتج لا لبي تح سس. ذو تمم كك تارددلب لي تار ليا حرر كا« لث
 ليتل ةردس موا قاس لونا آ تس نابور جير وا ككل دقملا تيب حس محم كلبي وك قي ذا اوس تس تددل

 اك رارعم فس لما ىك اناركو دباشم يروا اياركهرياشم اك وتحب تسمم وا لوين اشن ضخ كتسددف ىف ادا ايي كت

 وك قاف رك دن بسال اياركك ىارفسيب ذس مكن "ذآ نم ةفِل' جايك رف لمن تي" ىاءافقدصتقتم ضخ

 نس هداظنرواورباشم اكتر دق تءارث اهئ غييسا

 هتاكرساصج اردو كي دقملا تيب واي قصت ريس كن يطسلف ل مارترهس كلم ركل كيا نو تا ود كسر فس للا

 لكل ل بارواءعساج جابك رار فس رول ىلا ل ماع فرت, 9في ىنهتذملا ةردصس ديول اكس نأدوا لونا آت لابو
 6 تبي آب سا لكل جن ارسا ىف. دوس ل ابيب « سانا يكرس جارد دولا رس” اكاصح لكي لع حر الطصا لا

 يلتمس اعدك هت يلغي هلق ردا « جس دكذ كرفس بآك ككل دقملا تيب حس مارترج شن كذاك ص> ليي فرص

 هلي حل بس كل لا «ايك عرس اكل يشن ديس هلك يصح سار كس تارك كرك يوب وا نس جبل

 سلخ ففي وخر فس ل وقحلر يكبر _كقكى دركتحارصي كس كراش فرط كت ددقايتنا هس كت اذ كاي اهتم
 بسك تيآءج “ديري اَمَل ُلاَّعَف”جروا ع ل تئاودم لوك ت ردق كل ضاقت ل اك ودقرنوادف سألك ات
 -ايكايكوراشا فرط اس "ىلا َناَحْبس” اظفاذكي

 كوتش ينك دبش كح رب روارشب كيا حس تا اب ادج يكف فلا لوسرووخر فس اك اتاج اري رك

 هس لابو دوا كيل دقم ا تيري تسلم 2 لع نود هوك سئل رماقب كل كداذم آروا ناسا كيا

 اك طيف دثلا لوسروكحرارععرفس لسا لبي تيا ن ا حاج باردا ةساج ككتنأ ةردس وا كس نونا

 ٍدِجْسَمْلا َنّماَلْيَل هِدبَعِب ئّرشأ ْىِذَّلا ناَحْبْس“ جايك ظواشراءجسايك لج لاك اعتمد سيث
 اهل اب حس كروز كرو ضب لو دقن وادض و تي ) ' «ةَلْوَح انك َراَب ىِذَلا 0 ٍدِجْلَمْلا ىلإ ارَحلا

 تح سحيبيببب ب --- تلة رج سس



 ١5 هراي (10) ءآَرْسإلا ةَرْوُس ادله مم 9 )جفال نبع
 كت ( لدقملا تيري تل ) ىصتنا رههس لما حس مارت رس كدلك يصح كيا ك- تااروك( قي حج ) # نب لاح ةقيسا
 ءارسإ لم تب آلا ذ ديب آر ث ( جس ايكل امال, حس لقلب اخ قي ا فس متوكل وحام دوا لاي لل آل لايك
 مكروا ايد سد باوتب كتاب كولر وا تءاضارتحا مانت كس نيف مروا نب ركسركالتب لاك لات رثلا وك ع رارعمروا

 اكن أوكت ارجل كلت لست ومنا« + تب لاسيعلث سج  داجب س قار اكرشم سا ىتبوك وف السم
 وكت از لاك 5 تررطحوو رك ابل نلا كيرش لم تافص ىدثوادخروا لا دخون أروى فرت اكن أدوا لن ىلا ذ

 2 و تالت لب كرب وق تكف رقت قرئوادخروا لنك اخ

 نا زرس كل قتكرب ىفطاب دوا ىرب الغ

 ديك ازاوف حس لاكي كف ارم روا وتاب كس ىلا فس مت دكه يس ايكيا رف لن داب ه ضنا هس ب تينا

 ب ءاههنا هوك سيول تسظكروا تكرب ذب حس بس لك أ تاو ل الع لروا ني زرس لت لادقملا تيب ىق

 الرو ايغاردقلا ليبتكك يان او ىترشلار وا < لبق اكن أر وا تيياربو توكد نكرم اكل سلس سد اب .رقتيس لئارعا

 كن واهي هس اومو بآن يرتب ع لأم الام هس لوتمنروا لقكرب ىاام دوا قدمت د ةقالع ب هدالع كح لا« لو ناولدم لش
 ناؤتكرب كمتم ىذامددا لاعدر «قوض دوا ىفيد قال باك دما تبيب ضرفلا «جس. طخ كيل كتل يوك نحس طظاي كس دادادب

 ( مت دثلاو) جهرا فراك وكب بست نا بلاغ لن “لوح درب" «جس لامالا

 :رغسصقم
 ذم قل "انآ ْنِه يري" ع داشرا« جس قكلارفن ايي تءاغو ضخ اروادصتتماك ارعمرفس ساس

 اكلك تح نأ ضطروا لد الحووكس ا لايناشن صاخب كت د دق قبال ايارك كل سارفسب وك نقف كس دنب للا يبس
 “رْيِصَمْلا ُعْيِمَسلا َوُه ُةّنإ” بايك يار فداشراكسآ« لو لش بيغ ةدرير باب حس راد كس اين لادج لي دارك رباشم

 تلا هدذ لواكت اتاك جس لاي هاكذ لكس ا تذورج تدابشو بين اعاراس بسر مصاو تي سس تاذ قيادلا »و كم

 لبشار او عض لازوكو اندست اج ختان[ كح داحس اههدعا جس شل
 < اه زاوآوجروا# دالك ايوجوكق ولكل تر واول نب ل يسال س لي راينا كس لأ كيري (رْيِعبلا

 زكرب هوة اوفس إي دالك ليز ج كب كت داهشو بيض ماع حس تدق قب ا هدوكق وكتروا دب ل روا «#داونس

 لك اوي دوا ريصتلو عيب حس تااذ قي اوت ىلا تملا هو لوي انلسوج لان يرش اكل ا لبي تنفصل أدوار يارب كح لأ
 ."رْيِصَمْلا ُعْيِحَّسلا وُه ُهَّنإ” ب تفصملزاميدقروا لاذ



 مهجة جف تول انَمَج فلو ١5 هراب 010 ٍءاَرْسإلا ةَرْوُس
 0 اكس عروش لوم أردد كس 0 ايكو متي ىكا نايباكء ارساروا لوم عرفت كت بأ ليي لتر وس كتابي

 هه لع ارسا ىف

 : لستتي
 مكب تنم لل لوبان داب كس نان ليج ليكي روا لين تن الاكاروا تناالاوسر وب كب قلخت سس خرارمتمروا ءارسا

 ؟دتقاواكى اديب ملاعاي اتق ب اوخر فسر اك رارعمرواءارسا اك يف روض كمي قاشسك دوا لاوس كنا كيا« جايك امن
 ىرضتت م2 سيراكيآ انت ياركوك ع رور اك آف رصف ف ىلا هتدشلا كس دب ثحب قرسو دوا لاوسارسوداك حمرا

 ؟ ىلامسجاي ىتملاعورنرارعمكختخ بل وب لب سوط تت اومجتا سكس
 مكي لاق كس للا تندد: دك جس جانبك كب تييرثك ابل ا لك تم فيتتفو للا رك تس ناد احروا مارك بات

 ماع كش يدع « لوجدت اسكس قرض سلب ليتك ىلاحور فرص و وروا سهاد اك ىراديب ملاعب لبتاتساب كب اوخ ارحم

 دس نتاجات قي حس نايمزادنا ساخرا اظافلاكس دي نآر داس او« مدلعم بي قع تاياود

 ريس فاعور فرصإي بوث اهكا يكن ايب حس اظافلاك- "هدب ىرشأ” دادقا» ساكس جرارخسرواءارسإ ل تبي ألا

 ايكايك رورشيسس طظافلا "رش يذلا ناححسنس” ركن ومتنوع كس للا« قلتم سنت حرر كاتس اظافلا ناري
 مت قل باوخ تير ا لكالاع جس ابد اج ايكم كذاكدتقاو ل وقل يكروا لس منول متصرف ىن ترب ىلااوم مولع فاص حس لنج

 تيفيكل يأ قلم قل باوخ وو جساناج ابكر لاحوروكل مروا تساي كت رج لوك ب ا لإ : ةك كر ىكأيآ

 ريف لت كأي باتكاى با ىلاعت شاك جس لاسم لوم ريثما متا كما ا قت وكت لع وفود نلا ضرفلا «جس لوم

 قى ارق حس تارواجبروأ ناب ذالك سب ل رف نلايب حس ناونكرادن اش" ىلا َناَحْس” روا ل زارنا ىلو متم

 لب لقكلك وكولرواوم ىفومتمريغ تم وج اجاب ايكن يبول قاد قنبر! حس مادا ىاروا زادنا ساس نكسب دوم تيا و
 بوث اروح حرارعشروا و ارا كج انو مول روطا او تساافلا رو! نايي زارنا صان كس ديجم نا رق رغلا وب لكشم 1

 كساب حرر يبدل غم انيك لاب اق لبو رباشم ىلاعورروار يس لاحد فرضي دوا« اهتدقاو اك ىراديب 6 امتي

 -ل ةدكش ايدل ا مترغسكس رطل شا سبأ
 حررط لم, تلت لج عر ردي موك تيعونروا تيت كلا كل ىلا جس لكلام لوكا ليان كا كدا

 مكس لايخا ريم تك ركن لكاردااكتقيقتروا تييعون لكى ا مت نايس امي اري للا اراه كسل اهم كورا توبضدوخ

 هددكتس دوك نييوج لش تاياور قات ل ب راح ضني هال ةقت اتفق سواعم تر ضحوا لتدفق صرخت اء تمرح

 كس اينذ لا كرام وك اوك سب بلطم اكسا لم لايخ ريم قت تك دقاو اك "باوك رارتشروا ءارسا تءارنخ

 لكابتلاب يءهت تس كريت“ اير ”ا اراه ةكملاعم كيا كراع سرمد[ ادلب كل تل هس يعج لورنس



 18 هراي (10) ٍءآَرْسإلا ٌةَرْوَس 06 مست زل ججشفاكزملاْذَمَج

 جس يكن ايي ل زادما ىلومتسريف نيسنوكسا فس كاي ناآرقم لوب تت باخ كيا فرص اكروضضتالما هوك ىل آلي
 رم ءانلب يبن “تاب كب اوخ*ةكس أ كى دآ لوكالاو تكسر تيفقاو حس تاردامبد نلاب ذاب رجس و تتكرر لول أ

 سا فراك يوروا للتلاايك ايب اسكس لوكدلدقاداكنارحمذ_.فؤتي ترضخ [ب جكس ىكي لن تايون

 اكتناب ىيلادي كيك تكي هرب دوا يك امتار روطكس رايت: كيا ف الخس روضترلا ذاطموكقاو ىاروا يانا للان بوخري

 ركأوت, ةساجآ ل لاو كس ركرفس لي وطانتا لب تار ليا ىدآ وكلتك مبوب ري ء<س نامي لكاي دج ل سرك و

 كس جرارعم ف هريغو لمتوبا ضلا ءاتومن عقم اش ازتعاروا بخت جبل كس ىك ب سات لوم تاب كب اوخ فرص

 خ_روضت ع لد عناد كلا ”هوايكو طتكتيو ياك رطل ف الخس روض بر للس لااروا ياي انو روشتوج لبي ساب

 روا ماتا ىلومت ريف ليا كس ىلا حتدثلا لكي هت ايامرف لبن اهب ب روطس ريس ىلاحور فرص اي ب روطس باوظولدتقاو كس رارمتم

 تح اسوكل ناب بس لاء ىلوم قي اش كوز روااهت ل ات زاخر وا نكن ليو زنك نوت اهتايامرف ناهي ب روطاس هزت

 اولي فرص عررط كل وباو سود كروطتال ع ارخمرواءارسعا ف ىلا اي ىلاحص سك ف[ دن يجب تاب عيدكك
 ءارما هس لوضارك سوري حس نباح اي احم تنين تنكس لايض ديار عمدت اسكس نادقيل بيرق بيرق كس لا «وماي دمار

 مافلل مايند ىلا ىف امترفسس رطل افق رف ساكررط للا هوك قب بلطم اكن لأ تلا هك "اهي ؤر'”وك ارت
 ل تادراوروا تالاح دام ام كس ايند لسا لاثم لوك كس هت ماع اكمل اع سرسدد كيأ هودي نو ةسدكرب لو داوم ك

 دج هركريجت اقفل "ايقر””فس لوك زب نأوكى ا« قكل لأ

 :ىئاركة ار كب حاصواشروفا دم الغتررطت م وحرم

 روا لاربت2_كس رصقم ساروا هت يكدحلاطعاربكى ماك وبنك لاسآم دق ذس لونج رسل [ق قزم وا خروف رجريسم الع

 تادراو ضان ل ةففاتةلةياع ايبنا لع لوفيحبل نقار ايهنااكهخ تن ارفء تاكل صاع تيفقاو كس لانا ىلا ير

 ةروس ارو« لين تنكس “باخ ””كلول موك من توج ل هدارم حس لارا اهك يكرس "اي ؤرر” تارثكب[ت الاحمد

 هدف الو اهكنْيَرأ تلا اًيْرلا اًنْلَعَجاَمَو” <.( آظفاوجاك “ايؤر” دعب ك- رولر دنج لع ل ارسا وب

 ريثاكس ذ_ةقتلاةقلتت سابع نب طرب ترزطح:ايكابك اسير" لت تيبآ اوك نارخمرواءارما ةعقاد لارا
 لات تقذاتسا دام دج جس تابوت لكلاب ب ليدز عسر فتي هللا لوسر اهيرأ نيع ايؤر” ايار فلي
 !- خج اجانمجب ب بلطم اكس أ ابك "يورك رارعم# نادت اني باحسن: لب ءكتس ةساءرف

 ردوا اج لاو لج ليبي لام رازب حي ارق س بالكس تاج ايان يب لاوس لي ليي داب كس نار وا ءارسا

 هي نايل يكرم تيكرفس لوط نتا لد صح سزوكي لال تار لي قتل وم: سا جيازجج لوكا د زيت ىمتشكار



 نسيان هدد تكاع امن ١ هراب 00 ٍءاَرْسإلا ةَرْوُس

 زلط جرب سئل اك تق ثلا لوسروكى ا ذس كاي نار اكس فاكب ادج ناك الاكشا داس كس ررط ادا
 0 ده فرس تسرق لك ارو! مكس نا« سبل كم وكيك لي ديك اروا يال لكى ات

 ف تسرح لوسرروا سدني با سطلاكت مدان قوق كل لب « ل ةساجدوا ةس آرب ناس آس نم ذدوا

 كح بابسا ملاع لاوج ساتم تو زججروا افقد زج اخ كير فسبي هل يتخ لكي لع وظفليسرمودإياركررط ار فس وك

 رجا ب تب كس لوسرو جن كس لارج رك جس انج لخناكى اهتدثلا هرج دا «وم مل ماق ان 2 كس سولقكم اع تس فاي
 .هدْبَعب ىرشأ ءايك يامر فروا<سايكايددا رق خناكىاهترطلاوكمارسا ل تي 1سم كس اس

 جس لكى ناب تاس تحاضو تاب يي روطكس هريقتىداينب كلم سوباتكى دما قعس دامت ليث داب كس هز
 ل داي كس تماركح ررط كا ء جس اتهم اظي قب س2 هس قب دق كرفت ح اوم لعتايلاتدثلا زجل

 دطنادنع كودنب عراصروا قتل موج لضم اعتدثلا لكي اندم شرطا ك ل ودودك اك فاص فاص لع لولاك دم اقع

 قوم للي ايتغا كس ىل واي ىت تماركر وا هزجج تكل ىاء جس اتركرم اهني جتا كس ىلا ىلاهتثلا كس كح نس كرمان تيل وبقط

 ءاهمادكج ايكيا ف نايياجءاج لش كاي نآر قءجس لدم سدايتفا كس دا لب لي احكذ دوا نإ كرما لئ اج بحجدك
 كرايتفا سراب تازجمل ايد باوج يم خس لوبا آف ايكدبلاطم اك فاعل هزججاابسجج حس نا ف نب كس اتناكةبلع

 هيج وادق وت زجدمس لي كد قاواكخرارعم ل صرب "هلا دفع ايلا امنا" < سرايظنا كس ىلاعتدفلا« لن ليج
 - يوت شين كل اكشاروا لاوس حرر ظ سا كس سا ءاوج حس تسد دف كى اهتقلا تسرد ربا

 روا لنا ويلو روا لويدتووخوك وتماركر وا لوزخجمروا اهكر ليم نام وكتاب لسا نس لومتوركر وا لاوتما نتج

 كس او ف اليك اهلساتس تبي كس لوس ءايآ سس ليث كرش ل لون اسي« تكس وج التجم لن كرش امج فزت
 كَل ٌرممْفلا «بامكر طوف سس اوكي آروادأم خس لاك بس اي انركاداركشكىاهتدثلا« تسد ارك يلع اهم سا ل

 :تمدابش للري ليا قلت يس جرارم عقاو
 نب هت عادرب هس دنس كى دقاورعن برحمة فلا لئلو باتكق يا فس ىلاببصا منيا ظفاحك س سرك باريت

 رقيلخ نب يو ترافحرك د كرام ممان اهيا لاي هك رصقق مور هاش فانتي ثلا لوس «جس ايك فلو قاو ب رق بعل

 برع 1_2 ن1 تتح الا كقفقفي ترضخ دعب ل تحن ذب كارابم دان فس لقب مدر داش اهنتكوك قلنا
 روا بت لب نايفسولا لإ اطماس مكوتاشم هت ست [تسداهت رف لع كك كس نا تتفو لاا دج يك متون وكو ناك

 ننك ل ل ف 0 ديوس
 تس اا ا لل (قش جي مزمز »يس ل



 ١6 هراب 0017 ِءاَّرْسإلاُةَرْوُس م مهجة جيشا تزل امج
 ناب لاب ىدادب قلخت فت بآرب حتوم سا ودك كي ل اوف ىلد كن ايفسالا«جدوجوم لمن ماس ىراؤب لين
 قرت اءاوسكس لا زج لكك هدارا لاك كس نايباكنايفسولا «ومرجاط ريق يس دوا تداقت كي آس نت” هيك
 دوا لاجر كل مب لور كداشداب لش ردا ساجد عربا اند؟ توجت اكس تاج لت تساب ىلا لوكس نبذ كريم ادابعمك

 نايبةرارخم ءعقاد ساس هاشداب كاي آل ايخ تنذو سام تبا« لي رك اي ددتعط اك. انوع خم شيب قلتلي
 دوغ آس لس لوب اتركك ايي حس بآدتقاو كيأ اكل ا لايك س لب وف ل تووخماشدايانوم فروحج اكل نورك

 لش تار كيل ورك يانبكاكت دندن لااابكذس ناايفسولا ؟ج_دعقادايكهدامج و نس لقب جس فوجد ورك ياس وم مولتم

 ايليا كك لطم ركل اي ادام لبي حس عاش تار ىاددا في لعن لادقملا تيب دهسا كي سآروا هك سدس كك
 اش لوم فققاو تس تار للا ليك ا يكف ئس لا ءاققدوج وم لاي كس مورواش تنذو للا ملاعاذب حس بس ك ( لدقنملا تييب)

 وسكت تفو لاوكت اراك تمد اع كريم كيك رع ىلا اوم يملك اوكي يك ولعصر واو: جوت فرط كا مدد

 ركب 2س دركدتب اذاورد مام تداع بست ب تار ا لودر دنب اورد مات لدقم ا تيب كل انقلب

 مكه نوم مولعم هيلا اكسو شنب اورو اس نارك يوكل وكدلك هم نسا فس لب اكسو شنب تستجب ها ورد كيا

 جاب سايكذي نزواكت داري هذاورد ساهر تو ذ#- سوبا «ايالب وك وركيراكركومةجاع فس لن لين جسدالبدك ابي كك

 كح هاودد ساروا ايآث ولرأ و جروب لش ؟ ةساج ايكيا كس ليطووك رت« لا تسر وص لوك فس دم دنب كس للا هبي حس
 كري كيالي كس هذاورد كس دهس امكيد نس ل اهي يه زاورد لا لع ى ةسدم رد لك ةررط ىاذاوك فود

 ابكت س لويتتاس نسا فس لع تتذو لابس ايكاسدناب دوناج لوك اهي مك جس انتم لوح ايباروا جسوم ايكراروس ل م نان
 - ل اهغآل ابيب لول اكو د توم دنب كس ىادياش ف سشلاولء اورد لا أرك

 : تشكر ليأ كل ارسا ب
 قرسود كس آس ايكا يك تيل يأ لب جف رص تدوم ارك ذاكرفس ناز كس جار سرواءارس كه ا يكرس لش

 ليكئارسا ىف فس متلك سعيد اظروا لاح اكن وضل سا«ج سس ليمارسا نب قلك م عرورش نوم سود تس تمي

 راورجابر فروا كسروا كى ورعب كت ادب لا قرامب نس لوبا ككب ج فقتل زان( تار ثب) تيار باتك

 كدب وا ىلا رفان ةساجبك- تعامل ذس لوبفا بجدول دتاساس لاق اروا تزرع ى كاين وو جد لج رب ساراس
 راوو لب تبموكن ا ذس ومنح ايئكاي درك لسموك وضعشب ني رتدب كس نأ ناو يكد ايفا تس اراك سناب كس كدكارسو

 سراب كح لاوكل ارسا ىقي نس ماك ومدوجواب كس لادولاومراب داي هلل لئتفد كي دوا ءالا كداب رمد هاج لكي دوا يك

 ردا« قلد لئايندوك اولا زسير كدا لا رفاند كج ايكاي طرف كبر سيرخ . ققىر وتاج لكن تييارب بانك ى البي
 اني كشلاء<س بازع اكمل كس سولاو تا ل تاخآ



 مشا تلج سف كلل انَمَج الهلع ١5 هراب (07رءآَرْسإلا ةَرْرُس
 ْيِنْرُد ْنِم اًوُدِحَّنت الا لِيئآَرْسِإْننَبَل ىَّدُه ُاَنْلَعَجَو ٌباَتِكْلا ىَسْوُم اَنِيَتاَو” ©ايكاباءرفداشرا

 نيا تل كس لجئارسا ىفب هس مكوك اروا ىو تار تي بانل وصرت روا دن عاد مق البكر
 ردوا ذاسسراكىتوكوب فرص ارك ذاسر اكد ساو سيسس ريدك توك دوب تمي ادب صان شي لا دولاجت يدار قران تيد

 اًرُدَجتَت لآ نجس اجانومدختاسك قسئزاسراكى لج ورك ماعم و واكى دن و تدابعدجتاس قت ريو فاي لكرات

 هم بطمى بلاك «لْيكَو ْيِنْوُذ ْنِم
 هعقاد املاك اروا فلقة ةيلغ[ر وف تسرح "روك اًدبَع ناك ُهَنإ حو عم اَنَْمَح ْنّمةَِرد” ايكيا فس آ

 اك كرش فكم ىك ناك كسك ادد ىك غلي لل اس لو زكتين_.كاظ تفر ف ساكت دج نايب حس لمص بج دوب روس

 هس ونت نب لاب لتس اب كاي آ سد صتس ذب تب كس م7 يا لس ركرايقفا كرت ذ لاو عراص لشروا نامي ارك وج تار

 لشن فوط ين تمكألب كيأل اوجد: ىرخ ةءايلر كرايم تساراك ٌعراص لسروا نامي دوا ايكل دبقوكت ود كس آ فس وكل
 رواراكلا لبي لباقتم كس تيار لك قتلا حر ون ف لومنج كس تيس دركي بو كلب فأول بس هوددا اي[ سا ذعاك ا دخ لي

 كل التلال قع حر حس مك ادخ دامت ايكل وبقوكت يارب كيس لودلب تح زوم جر وا ءاحت ايكر ايظخا سار 22

 نلادوا وما دي فنلوةالبلع مت اربا تس لسكس كل وكيس ل ىلا عك ٌّةح باع لا رك راوسري قش لا جتا

 مي دق لاب (حؤت ٌعَماَنْلَمَح ْنَم هيد تميل اون الي للساكل م ارسا فب حافل ةيلع ب وقتال ترحل كس

 مل امم لاغاروا نايا كس نا نس متون توم سك ودنب نلا دامب مقلع ايكيا رفع ناكئارسا ىلب كال دداي وكدقاد يات
 كس ناافوطلساركراوعس متسابق كنا« هس دنب دا كرك ب هداج دج تاس كس رف بنج يبس سبب ك

 لايغاروا نامجاروا ىدربت كت ياط لوم كلذان قرات ىكفس مرره قكدادجاو ءابآن ا نسا دكا انت ايلا حس باذغ

 هداك رول كساد هس ركل اومداشرا ىيي دختاس قا ءاكرم مركو لضفو يارا ىكي مثلنا لمت ىلاوملاص

 كس نا اقاكادخ» 00 ايتفا ف تيرثكا كرام وج اهكرايظفا يود

 جس لائقرادتشر كى اتقن

 ىلاعترفلا جس زين زري زوم آل كنا ذب هو جس ايام رف ناي دج لن تس داب كح لارا قب ىبنا لب لتي 1ك
 نلو آللي روا هيت ىك دقق ب رح تضأ قش كرامج لصارد ب ب راج ايكن ايي كبدج «#د لفقد لقا ىا لبيت

 - هاشراء- .ا.داجايك ايب كس

 ىلا ..... ربك اًولُع َنَْتلَو ِنَتَرَم ٍضرَآْلا ىف ٌنُدِسْفُنَل بتكلا ىف َلْيِئآَرْسإ ىِنَب ىلإ اًنِيَصَقَر"
 قدس دوا آكل ارما فب لش تار بانك اذ مل“ رْيِصَح َننِرِفكْلَمَهَج انَلَعَجَو ..... هِلْوَق

 ايجي تغابخروا كورك اي رب داسف مح قوود ل قال حس نوت ىلاطيشروا لويلاهغادب ىقيا تكس الاو نس وجيل كت

 دختاس كس تدحارص لابي لج كاي نا آرق كل هركرايقا تسرك كس رك وجنس 0 الع كارا ع



 ١5 هراي (107 ٍءآَرْسإلا ةَرْوُس لهل مس كلل جشف( لانج
 كلب تس اجرا ل ةتج هو لي انش آدكب حس نايبزر طا ديجب نآرقكولوج نكي يكتب فرك اك تاك آب نتا فرص
 هناي زاتاكبساذعري قي فرط ىرامب ققك وركرايقق ا دتساراكى سوا لرب وداسف مقببسج كرم وتك تاك اهي لب ىلا
 حررط لمت اكف كي كح لاذف اي ذاتك بااذطع دن ادخي نادت اسك داسف كس لت ارسا ىقب لي لوي كس [ءاك سب

 تاك 1ك ا عرولازس دن اد دجتاس كس ىئاك [ىكى كس دواداسف كبس ىلاجوم مولعم تما بوتس لاس ايئايكدكذ
 ىت تحارصإي وكت اي يول ظافلاك-«اهقءدصوالاد تس رركومارول يردا) “هَل وعفم اًدعو ناك” رواء قوى د ىك
 - تقى وديتاس ىتدجتاس قوتك [لكب ا ذعر ك جس لج وم مولع جتا سس

 :ىتاك 1س ل وكن يسم
 رك لث كأي نآرق ل ابيك تاك[. ىلاو ةساج ىدوكل مارا ىف: مكس ظاحل لاق رداركذ لباقي تاب كيب لاب

 حرط أ لكلاب دكا قوتك آروايبنتمتا كي لس ليسا ىخ لب ء قرم" لوك يشن” ”ي[ فرص و جس ايكايك
 لف لؤي دع لب #داب لس نوتن تبع كت مأر وا ما ةباعس ذقت ثلا لوسر عررط لش جس اح انجب اك آلآ

 بازك 'لب لوباتل وم كب ترم با فس نحوك تن ليو ليثتدح لوسايب ىلا لع لالالا كثي دحء جس قد نك
 دب ءافق ليك انانس وكن ينم حررط كن ون كروا سيمور صقم كت اداشرا نلا ك.ف روضضح قل, جن ايك يرو لين «نتفل

 ئ 52 تاردق لفل ء لب اجب تس سوم ثولع لع نوتتف ناو يسسا لش نسر لكل وثي رع نارك ءاق رك جتا وكما

 - اكرر ا هد جس ايكايكى كلت تي ارك ذاك تروا تؤكد ق1: كلارا

 رويظاكى أ لبي

 ردا تب اهب ىر تاك كنا لبث داب كس لضيوف عفو ليي لم لكاس قب بج مكه تس ايكيا رف سب تيك
 هطاسمرب نااوك ونمت سير فس م ف ايكر يقف سار اكثروا تنل شر كى لاو تشيب بوكو اك آروا تيار دامت فس لوبا

 لورمكلس ناروا لي ويقتل كل ّجارسا ىخب نلادو«هتح د اجه يروا كاقوختييابنؤتي “ديد سأسب ىلا” ايدك
 اًوُساَجَف ٍدْيِدَش سَ لوأ اَنَل ًداَبعم ُكْيَلَع اَنْتعَباَمُهلوأ ُدْعَو َءاَج اًذِإَق ءايكاياررفع لا ركوإج كلر واكل سكر

 .*ةْوعفم اَدعَوناكَوِرايِلا لالخ
 هاشداب كح لاب هس لاك تس رجا سادي ء<رظن قا وراح كل ما رسا ىفب لكن لت فس نيب سفن تب

 قب نس لا ءامقادج ي لوبتسم كل ارسا ىنب ليكي لاسوسدج ابرق نكت[ تررطحج جس دارم لاك عن تن

 ايكباج كس لباب رك ان ىديتق دارت كذب تبي روا لو لادن كذب تب كن« اهت ايكدايهوهاجحررط ري وكل مارس

 أ نشكر مرم) قس ب سس سمسم



 عمو 09 ضف كنلانمَج كنت ١5 هراب 318 ٍءاّرْسإا َُرْوُس
 - لمنى وزاجأ لكلاب نايتس كادوا

 ثيل ناي فسد ا كاضموا لاير فوم كن ايارف مربي نلا ذس.لادحإ كس تدم كيري كج سايك ايار ف نيب سآ

 مس «جساشراءادردرشروداين كي اكناددا قد تكي كش الواد لان كس نار ادت بسيف ظوكل مارس 2

 .اًريِفَن رثك امك اَدلَعَجَو َنِينَب َبَو لام كانْددمَو مَع وكلم كل اَنْدَدَ

 يروا ل تار نيلي رف يكد وكر ياكل ىل عرج دوا تمب ادد لك يارا أب د يجب ن آر قل اجي
 اكتب 1 كبس اج انجب متؤللما لاهيي قب اطمح كس ناي زرط صان كس ديجم نآر قروا جس كذاك الن انرات كل ب ارسا
 معك اريبج» لوم ادب تبانا لم نادحب ك فس دمدابرموداجردا لاماي لوختإب كس ركتالس "عن تناك قع بلطم
 دج لاكاوءو عسل

 -"(ًءايادغ لس لقب رد ايد بج”

 لا رفات فس لوما« لوم اديب تبانا لب نا هت جس ررا زك رز كا راوخو تلذ ىلاو لال ديقدو بج لش للاي
 وكتلا حس دب ضان كى اروااوم لضفر ناك اوت ثلا ذفايكربسادضاك رتز ىلا قرا درجت امر فروا كري لتس كدت ذاك
 كيل حرم لئارسا يروا ءايك ف اضا بو خذ ىلادت ادخ كلي تلودروا لسن ارو ايكو بسيصن كب لغرب ونمت
 دوك نإي م قر ؤتقاطروا لاح شخ

 ساكس لّكارسا قب نافذ م ني "اَهَلقْمئاَسأ ْناَوْمكِيفْناِْ ئنَسْحَأْ ُيَنَسْخَأ نإ” < ايكيا رفع

 رمفتو بات اريمج اب راعج اير وراراهتركا_ل اكو قبب قورنت وجوه يدركوا ولاه اي داتجوكن اركب شرود رد

 رايت هارى تسدارشردا لب سترك نا هان لص ني رتبئاك احس فرط قراموك تساي ان اكت تأ لاو

 ْمتَسخَاْمخسخأ نإ” ءبس للا ناو اقييارامتاكازسوا تت« ومان سميت فكر كلاسك

 ."اَهَلقْ أس نَِوْمكِسُفَنَاِ

5275 45 

00 
 ل تلي مزمز جس



 ١5 هراب 110 ِءاَرْسإلا ةَرْوُس موا مسج لج ضفازلامَج

 رعإ كندا: ةاع قوم مرر مح نطسلف
 كي دعب 1 دعوبع رم تزخ

 نيب هس نيس ل لكما
 هس نوفاك يللا قش وك سلع
 تيطلس م لل لوك با ويرجح

 فالك سنع صل كد مَ

 ركاب ل لي آف سولي يارما
 سارت ستيم لمجب مج ليا
 نيطسلل يبد يي امكري لع تتن لا

 لئارما ب حررط سك الع سررمقكي

 ا «نومش نع هددبم ب لق كس
 تس مكارفا نم نت نب لع «نلاد

 متع شاف لق تلالز
 تمار كديقربحررطرادقتايكع
 كل دوا قر روزك ل لبا لبا
 نما دك كرك ارهاق هسةار#

 لاميتا« مو لرشم ىك قسط

 ناكس لك يارب -ةسابايدك

 لام كرشم لي لي نع نقم
 مو ر ونسب ارد لش كس مق
 هتناترو مولع ل يب تس لابد لد
 ءاروص ءاديس كره لس تالاطماك

 مهاجم ناش تيب هذه

 رواج لثطتت كس لوارشنو شريف
 خ6 بعهتد ارثشم كل وربش نا
 هيرع -إ د جذي ثا اريك ب لكارما

 هب «لددصرم اى لق لارمالامي
 ردا لييتآرما ل ويضر لوتسلف
 ق صاب ردا تفاح لك لووك

 عب لس لوبا دما لد مر وتساب

 ام تيبب كسل هش هيسدد بس
 مدل اين ضلي ما قاطع

 لراس نسق ة/قكاتيف
 لأ اههيس لاف لاكتدد فكي
 كت الاط ةلدتقفت شارب تو ني
 .اجدرل دقو ولعالم

2 
 رمد



 موضدجر زلال كج خف زل نيج كو ١5 هراب 017 ٍءاّرسإلا ُةَرْوُس

 :ىتاح كرا رصد

 قي وارك اك ترعب كس مركو لضسا كس لاتدئلالج يب لطم حلا "رخال دو اج ادا” ايكيا ذك
 سيلك يقارب تار هواك ى رسول قب ضو ايد العب وكت يارب لك ادداوكاد خرج فس لارا ىف, جس ايك ا يكب تي
 -نرطلادغو “ريك ولع ّنلْعتَلَو ِنْيَتَرَم ٍِضْرَآْلا ىف ٌنُدِيْفْتَلر" كوكب ج ىو ىناك وكنا لس داي

 لإ فس لونا« سو: لا انري نارك ب باذغاكادض موتك يدرك اسم نوار وفروا بارق تيياهنسرود 4 ناي نا

 تظكروا تنزع كن ارو زكرم ىوقروا ىفي دك نا ذ_ ركل رن تن حررط لمار وا ليد ناكر كيت روصرل دام يوك

 باب باق كتل ابجج كم و الع كح لاادوا ايكو اهيا قت لوني وآل متن كس نلااهتق ايكداب بو هاجتوك دقنملا تيب ناشف
 كى ذيسدازم كسروا ترارشإكل مارس ىف فساد ءاوج ري روطكس باعك لالا وذ ةسادش دوا يدرك ابر بس

 ديف كاك ) "اَهّلَقْ أس نو" اهتايكايداتج ى ليي حس فرطكى ا ءايكادلسم حرر اري نناوكن ونش نا كل

 ادم اك اوك( 0 ) لمتكس ور شوفي نييرسفملفقاو ثلا( كوب تصر ورضا زم كس اوك كرايتقا قرار

 -(مكاشاو) تهياددارق

 كس قدابم كمفد قرود للا كل مارس يت ندعم ثذُع ْناَوْرُكَمَحْرَي نأ كبَر ىسع «#ايك فكس
 ولركر ايفا تساراكى راورهتامرفروا ليس زوي سار اكسو كت ييصحم قبب ركل تؤكل وريم لك اوكا ىتدعب

 كح ساروا ء كة ساج قدرك ا طع كدت قلي مجرد كل لس لي اساس تصر قيام ري راكد دو اداب لس
 ري مدعي رطل نتن ادق ايكذ مت دعي جك لي رك تورم م ايكرايقتغا سار اكت دنطيشروا ترارشرم فس فالف

 .اَنذُع ْمثذُع نِاَو هس لربي حررظ وا كش تسب سوك بات دامت

 :ازم كت رخ ًاركؤروا

 رسو» كت روس مالك, لسوج قلعت ليا رسا ىفب "ارْيِصَح نير فكم ئَهَج اًنلَعجَو” بايك بار فداشراكسآ

 ره رام دوار يبخت كراي داب ساكس ب بلظم جس تييآىرخ [ىلملس لاي ءايكج مثل ابهي هدا و6 عر ورسم تي

 هيهار كوت نايقطورفكر ولايك تر ايا تساراكى رادربتاس فروا قورعتب كت ييارب ذس ققكدعب كس سككس ابدي كس بانو

 كمن” لع كرتز ىلاو نس وعدت نىك ت اخ اهوا نوفي زاجنلا كس باذع قويتد كح كس سمر يلا نجر لع

 .اًرْيِصَح نير ِفكْلَِمئَهَج انلَعَجَو بانا ى اداكن أى دتاخ ليث كم #ةرجج رواه با ذعوي دش



 ١8 هراب (91 ٍءاَّرْسإلا ةَرَوُس مورس سعال جعخفاةزلاآجج

 :لساك ل وت ا

 وك فام ار تسمأ نتتلوكمت تشكري كل ّيارسا فيك جس تاب ضان كت تب دس كأس يآ دا لابي
 لوو كل ونا باصتق ندوا حس باتكا ئيراج قلد كي ناآرق ؟ يك يك اش لوك ديب آر توك ادا كلانس دوك
 « لإ كك 2ك نايب تاعقاوز# ل نلولوسر لويس لس ناروأ وموت رسووروا كس لاما ىقب لبي لاء تيا باك

 ىراس ىك ايقاف روضترواوكي آروا لمست لقب الحكاكل وتب آنلا« لن كك تك ناايب ك- كس زوم آل نر وا تييارب ىرامت بس

 لكتارسا قي« كالوس نوفا كاع بس لى راد تشر كمل اوتدثلا حس تممأ ىلروا لنوم وق كل جس بوكتسمأ

 هللا لع لج قل يارد هت دالوا كورت ردقلا لميت 0م ب وقال تررطحروا لف اكسا ترن مي ارا تررطح

 قكرئز كن اروا لس تت_ديسي ككبج كح فله تيا لودنب للام كلا تمثل نيم ةس آرت ودار كس

 لوين بسحب نكي قر بين رالي سروا تن ونار ل ر قوم لاب ل اء وتقنب نلا ىتر كرت لاو عراص لسروا نامي

 ردا« تكسو: مدركسس تمر كدا ايكيا تساراك ثواب سن ذو ارا ب انباك ورجل ساروا اد ةس
 وكف دقملا تريب يق كس نارولايكس ب” رط ىرب وكن ا ذس لوبن كك يس درك ع لس نارافك هس متاشييبخ تميابغ
 اوت تس فرط كادوا حس مكس للا بسيي دولءالا ذكي دب

 ىلاو #ةقتروا عراص لمي نامجا كرت ماع كى ا ككسحب «جسا٠ج قم لاهم اكمل اعتدفلا ىكدتاح كنف ير قتسا
 زنك نإ َنْوَلغأْلا منا” رواابر لصام بلغوا لم لب اقم وتموكترتقاط تيب ابنروا ناشلا مينى رافد مود قد

 ىو راتاعبي نأ قفايكومبلغاكر ولو قضوا قافن لب .تمأ اجب كس قر وا نلامجا بحب نكي راتوجروبطناك “ َنْيِنِمْوُم

 َناَكَو ٍراَيَدلا لالخ اًوساَجف” ءاهتاومدجتاسكس لئارسا ىبدجاوم ىنورجيروا لكى درك اسم م وقرا يضر وا لو

 باردا متروا« جاب راتوم روبط اكن وفاق كال س لاس ىلاقتدثلا لي وصح افلتا كان رعب ك- لا *ةوُعْفَم اًدْعَو

 قل رام رف مري متروا هد لن وف كشنلا قتبدكمج ىلاهقدفلا« لين سدرك رت كسا ب كر كس كيكو

 مفارش ر» ١ "سند نور ُكَمَحَري نا كيو ىسغ" < ىمم انياكريج نآ ةردااكاعتشلا

 سجلا ناش نال نر هلهئاعدك ىل ٌءْدَرِجَص اذا هيباو بفن ىلع رانش

 انت
 نير 26 2222222

 د نيني اكل اَنَعَجَف .تقاع ىف رظنلا مدعو هسيفن ىلع ءاعدلابهالوجَع

 هنا نايبلل ٌةفاضالاو هيف اَونُكْسَتِل مالظلاب اًبروُن اًمسمَطِلِيلاَد يلا ديم
 تاقوالل باَملاوَنِِيلاَدَدَع امه اَُمَلكْلَِو يسكلاب مكي نضالْصَف هيف اوبل ءوضلاب اهيف اًرَصِبُت
 ٌةَقْبَعَُف هليحُي دمع انوا نتن اكو ايت ءانسيَب ىا كلْبصفت ُهْنلَمَم هيلا جاتحي ىو
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 سجال جسشف ل نَبَج كا ١ه هراي 017 ٍءاَرسإلا ةَرَوُس

 ابييف ٌبوتكُم ٌةقرو هقنع ىفو َّلِإ دلو ءولوم نم ١ ٌدباجم لاقو ٌدشا هيف ٌموزنلا َّنإلركذلاب ٌصخ
 يتكارق] هل ٌلاقيو اًباتكل ناتنص وتتم ُهَضْلِي هلمع هيف ابوتكم اًيِكِةَهقْلامودَليعَو ديعس وأ ىقش

 هلدئادتُيا نا تاويل يقلع انور ايِباحم ىاةبيِجَكْلَوولاَك يس

 ئه نجم دلو لمحت ىا ةمثا 00 سفن روت اهيلع همئا نأ يل

 اهيمعنم ايفر مانرمأ يزعل نا اند مادو هيلع ُبِجَي ام هل يبي ورتب َح اذحا نيمو

 باذعلابُلوُلاَِلََوَحَت انرما نع اوبمرخ ًاهّيِفاَوقَسفُف انلسُر ناسل ىلع ٍةعاطلاب اهئاسؤر ىنعمب
 يندْعَب نم مالا ٍنوُرَقْلا َنِماَكَلمَأ اًريثك ىا ّمَكَو اهبيرختو ابلبا ِكالباب ابانكنيأ هاَريِمَْت اَهِنَرقَدَف
 هلمعب دنياكم بونذب قّلعتي ل ابرباوظو اههطاويب املاع هاني اخو اع روُنْدب كرب علو

 ةرخآلا ىف ُةلاَْلمت راجلا ةداعاب هل نس ندب هل نيجععلا يَ ملائما فلات اينذلا ىا َةَلِجلَعْلا

 اهلمع نبع ايهساهل سوو نو ٍةمحرلا نع اذورطم هيوم اوم اممم ءابلخلب م

 مق نئقيرفلا نم لك يلع اان الويقم ىا هللا دنع هاولتوهِحسَناكَاَم لاح ٌنوُؤموُفَو اب قئاللا
 ا ينذلا ىف اََطَع شب قلمدم نم زدب لطول 0

 دلا نس هضبة معا َركوللو ءاجلاو قزرلا ىف ضع ىلع ضب لع طبق تيكر
 .كلْرِمانال الدقم مرمر اهلا وذل عملا نود اهب ءانتعإلا ىغبنَيف

 ٍدحأ

 ك0 و م
 نلاود حررط لتس اترك اهددبحررط ىكا كل كس لاايعو للا يس ةلعس حاجب لد كبح ناناروا : م

 ردا تار فس متروا اوم أو مدنا تبقاعانروا زاب دلج لم لس ركءاعدرب كس ةييسا نااسضارج دواس اتركي ءامد كك
 حس تلظا/رونيكس ىلا فس م قل انب كير اوكي اثنا كت ار فس م” انج لايناشن ى اد ذس دكت لالد هب تدق كرامتك د

 لكما ياني نو روك ىلاشن كن د نس مةردا«س يهاب تنفاضا شم (ليبل ا ةيبآ رواوكسر كل صاع نكتب سا متين دانم
 هاذ هللا مترك اجروا وكسرك الط لسكر نسا شن للا هل رذ كس بسك متاح كح ةرظن سس جو كر ل لامك
 ناب ركل وبكل وحك اي دركن اهب حس لبيصنىروبوكزجج ترو ضرب فس مترواوطسكب امحاكت اقوا ردا قلك ولا

 ايكرك ب رول ص اخوك( لك )جس سو امنا هدوك مش جس اي دان راك هك كس ساوكل لس نااار فس مروا «ساي درك

 توم تشوي لع نورك ارك الا توج سادي دج لوك اهكفس طايروا جس انوع تدي دش موز هك كك لاس
 هكر اسكس نارك اكل مان لااا اك تا مت ند كس تم ايقروا < بسيف ثوخ اي جس بين بو ولبس انوماعك(لي لس

 روا لو تفص كب اك ا روشنم روا هاقلس) 62 رسال روت. سواك ل يس سي ب و



 ١ هراي (10 ٍءآَرْسإلا ةَرْوُس اكلت مموج الج سغف لانج
 ظسلهدّلاي تءارب ذس لش لاك ابناك ذو بس انيا ىتدوخ قل خ آل هي دوف سانايا ايا ابك سا
 كا ناصقن موك 2 ون كلب تداروجروا < كك كس ىاب الاكتئاب كاك - نا عاب تيارب 2ك هداف قت

 لك نياسشم قرا روا يانا ددجولاكل سر مدد ىلضتراكنك ل وكروا سي ىادانئ اكقتاركل لسا < 2--
 تيل ركودازا كت كال لقى بحجر وا للذ_ركب اذع ابكت ايجاد كس لاادج لأ لييي حس يي ل وسر كى

 كت عاط سا هوت يت تس ركم اكتمع اطيل رذ كس لوسر تس اوك ورادرسكس قا شم لوكدالاوشفن كس قالا
 حررط ىرون وكلا مت قف حاجاجوم ذفانملصيف اكب ا ذعرب نا وف لين تل ركل ودع مكى رامب نت نت تل نس رك ىلا رف
 روفر وا « ل تيبس دركدوبانو تسيئكس_ ركوب بوك ارواءك.[كالبوكل ورنشاب كس قتلا ئنثمع لان يسد ركوب نو تسي

 دي بسروا فس ومر جثاب حس لوم انك لودنب سا اك دوري ارتدوا ادركك البوك وموتى قلن متدعإ كس الفتة

 قلب ودذب هام ر يصب روازيببخ رواه تقاو لوبان ديشوب دوار مان تن حس لاك تسرابتنالس كب

 رجروا (اًريصبو اًريبخب قلعتي بونذبو”«ُ احل وتب تابع لسا« جسدي الان ) + ىااريا لم زن ظلي

 نمل «لث ةيسميد تسد ليث جس ايانيد ىرذ/ل ردا لي ت_ايانتب مت ةجسانباو لم وتد لرباكل تيل ص
 رلومدودرمو لس ذوو لبث لس ل يسد رك رقم مث لب ترخ آى كس لارج  لدب تاس اج ةداعا حس هَل «ديرسن

 كس نترك ع كولوو قسوم بن ؤمد ورك للحوم يك للاى لا نس لا رواوبج كت رخ ودار اكل رول اهرب لو

 ناءاس) وكن أروا ىتوكنإ وديار ح لي لوقير ف لونود متروا « ل روجام دوا لوبقم تشم سر دق كيد نكس دثلا كلاما

 يطع اكبر سرت يلم اد هس قاتل دن ءْنِه رواج لدب حالك (ءال ؤهو ءال ؤه) لإ جءاج يسد( تعي
 غر جرعروا قر ذ# متولوغ د « ليلا كسور ( لوك ) تالت سئل كسور لوك طعس سرت اينو داس

 اذبلا < ذم تبع لع تليضف اند #دابقنا ك- تاجرد و ترث ارواج رعد تبليضف عررط ابي نو ب
 راكد دراي هس نواودز تملي نروار بكي روبتم اردد لوك اسكس شاول فرط ا ايدك د ترورض كج فرط كت خ 1

 او ترو لوكا تك كة اجه دايج كوب

 5اابر جديد 1م 5 ا

 سبع او ارتكاب باازبلءاكق ار غتيسا ملت هاكل كمال فلا لش ناسنالا كج هراشا لش للا سلا قوق

 -2-وم لال وج ل ءاعودب كانا بس او

 كيلا اضم: فاضم كس بادج ايش لاير« .يضايب تفاضا لي لمّا ةيآ ني نايبلل ةفاضالا : قوق
 < يهاب تفاضاييكج سيل صاح اكب اوج لن ىت كياسيلا فاضمدوا فاضم لبي ليلا ةيآ لكالاحجاتركاوم ريغ



 هاج 03ج سغفاتزنل نهج كفل ١١ هراب (10) ِءاَّرْسإلا ةَْوُس
 ىكلث راهنلا ٌةبآ < ينايب تفاضالث نينس رشع ل اريبجج-س ليس دودعملا ىلا ددع تفاضايروا
 ا ل تروس

 تسجو كت يفرق العم ان اج امير ل نو. تيد شر وككلصاء لق رام لم لا ءاهيف اًرَصِبُم ىا: َيِلْوَق

 -هسدارمفرظركل وب لعاف مسا قتل جس كى درك فرط راف تضاضا لتي
 -<- ءوضلا ببسب ىا ءوضلاب لوم
 قوكبج لة تسداعيب كب ركع جسريجأ ركب كس سك ناييوكم ورا تدش هقنع ىف ةرئاط هانمزْلا قوق

 نإ ادرك اووركا جايا اا ثادوخزا هني كك لومي تروص اء تيل نوط هدن دوو اندم شرد ماكمتا

 ريس اطول رشور يف سنو ايكوم ماع اودي لن برت بسجن تس لوم اك ادوات تكتب لاف كيتو كانا يكب ناب

 نمر احس ليل همزال ساب ئشلا ةيمست يروا ذك
 فرست ل ةسو: مزال كس نانناس دول لايئاك هس باج اكل اوعي خبلا ركذلاب ٌصخ :ًنْوَق
 اكلك )هدالق رط لش جيب لاح اكبادج بس ايكابكم زال ك- كس نورك كل امئا لابتي ملئالاع كس كس نورك

 ريا« نإ سوم مزال كل كس نانا لامغا كس نانا ررط اس اندم كقطع ري مذاب رول م ل هكدا

 اب

 اوم سئل ز اهب سي سا قل اطمدس لق ٍدهاجم خلا دهاجم لاقو : قوق

 مكه تسدد يروا لاغتفص ار ٌروشنم رواعس لوا تفصوًباتك ركوب.لمت ٌةقلي « اًباتكل ناتفص : َقِلْوَق

 وم لاح سس ىلو حفص ريمي هاقليي ١ اًروشنم

 -< انا فوز ل اقي كك ذك اقاييرو نس لق ذل لاقيو : لاو

 -هتسهراشأ فرط ثيماتجي كو زق ب دالك رزت ي سفن قوق

 -< ريتال ُرزتال محتال :نإوَق
 لوم رطل تابعلاتوعرتمه جن عقار افرط ًريصسب ردا اًريبخ دارفشالا ليبس ىلع يم هبو : قوق

 يي بونذبو
0 
 .“اًريصبو اًريبخب 2

 < لكلا نم ضعبلا لرب تاس ءاج داع ُهَل «ديرن نمل نُ' خلا ُهَل نم ٌلدب : ّنْلْوَق

 > تمم سد ب

 جيو فَ
 تكالب يا اج قف لكاس بج 2-لا« ج اومن اولصوت#لر واذا دلجدكوج نانا .خلا ناسنالا ٌعْدَيَو
 كلا هوك تس مرلو لفك سدير هجن اترك هديندا اعلا ل



 ١8 هراي (17) ِءآَرْسإلا ةَرْوُس م (مهدج) ككل جحشف تنل انَهَج

 تركك ل وبقول ءاعددب

 وهرود ناك كرين د ىرامبةرواوركل صاح نوكسو مار آكل متلك ايانب كير اتؤكتءار تل خلا راهنلاو ليلا انلعجو

 0 يس جوا د اح شاعم بسكات يانب نور وكك دروا تاج

 كس تاركا و دئافراشيس ىلع باح لاوكرلا (باحروار شاك وسربروا لونبي# وفا عررط لرأس لك

 0 بوراك اياك ن وكس مرآ بوق تبر ناد ىت ناي نقر تار ىت تار شيب هلك لاش تاردحإ كس نددوا نا

 - نوجد نوب احاكن ولاهنروا لون” ,رط ساروا

 قارب روا ّلالحب لكم اهناكس ساروا قبو قدي كنانارب تي (ةينآلا) هقنع ىف ُةَرْنَظ هانمزللا ناسنا َّلكو

 كح باتا او ريت وق قادوا رادركو تريساقيا فاصوا ختسسا « ل دوجوم نبي ىق تاذ ايا كا شاووشونوو بناس ك2

 لين دترب تل ترمب نوع تبا كول ناادات«جهانب نكت دايتو تداعسوكبسآ نسا هد ىت حس لانتسا

 دك نياك ناشر اورباكن اكسب تقيقحرلب نث ةارشلادد ذاك قش روا قب بكت بايسا تر اغيب

 ماجضاروا هتك الا ذي تعاد كس تكل دوا تاكا ف زنجي لنك يك قلما ذددم ل نابي كيسا دو «جسبك

 بج لوك اون آ تراب كن تس فاصوا م ىكن غييس ا كس نلا »وادم نلامرتروا نلارسخ

 هر حرالصا ايري لوسرايادخ ضخ وكس ركرايقغا تساروار ني هسفنل ىدتهي اًمناف ىلتهإ نمو

 كاك هو كس ركرارصاري لاي كس ركرايتغا ىتارك رهط ى ارد« اتركلحب لعب قى نيب اد وخد تركن نلامحا وكري لولاو

 -< اتركك اصقن تانيا ءاناكب لب

 كفاك يشن دلجج لم يركن آر تؤكل تقيقتى وصاروا منا كيأيب (ةبنآلا) ئرخا رزو ةرزاو رزت الَو

 بأ لبا كن انار مكسب بدم اكورقفل اسوم سئ تسرد قل رطاكن اريل يسارك ئلحا«جبس ككل
 اقيادوق »واكل 1 د و و

 اوم تباضرادم ذ لب تييثيح ىدارفلا

 :عرش كوش بازعر يف كس لك تع
 لوسرزوا جى اي كس نت اكوم سيب ازنع لوك وجواي كسر فكك وكول ا كيد ذن كس ءاههقفظمأ تب انب كتم لا
 وج لب هر وريح لك ادوجو اكادخ الشم لن ةكاج كك س لقد قع ىئاساوج كيو زنك لأ ضتبروا بك لبي تسوكد ل

 زوي لوم اذكروا ىصاعم ءاع باو بسد تود كل وسر اي ىبن كلن دج ركوب باع يفكون اك سوء رك لانو

 لقانا واوخ لوم ىو لوس هاوس ىل ماع دارس لوس دليلا ف تارطغح تبدوا« كوب سلس اهنا علو توئدرمخ
 -< لوسراكششلاتتيثيح ليا كوول

 هارشجي مزه اد



 معو زج جشف لاني كلل ١5 هراي حل ٍءاَّرْسإلا ُهَرْوُس

 :اكوتدت با عود الوا عمارات كل وكرشم

 كوبا كوع دن با عوكانلا لب ارم ليبي حس ندم غلاب دج دالوا كراك ناكشم كس نوم تب اشعتس تيا

 - ققوت تب, نو فقل اوقا كسلا ل ليسم لا( قريظم )لو دن نت كس ازسدو حسرفكس باب للا

 نهتم اكنلا لير شح ناريه اهكف ركن باك ف اج لب من” ضر وا كس نس اج لب تب ضر وا لين لأ

 ىراخب جر كاكيئاج ل غر زددوو اكعس رك لارفانوج وا غاب لم تنحج هو كه كت عاطا كم تك هللا و7 كيج ايل

 دك لك اج لع عنج قت كس ناكر شماس انوم مولتشسس تيياود ك

 (ىرابلا حتفلا عم# 4 8:11016١ :؟ىراخب حيحص)
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 :تاباطنر

 ىلكبج كعب تداع كىلاقت نقلا نتن ايباكلا للي تيل يئس لاا «ةيآالا) ةيرق كلهن "٠ انذرأ اًذإو
 كس سا لاي تايآ دوك.« تيت لائأب ا عري لا كتكتتنو لا ةساج عد تييادب ىلا ذك |اةند ابنا لاب كس مق

 بد تاس ام باغي لا قف كى رس ف وبما قري كتي ادب كدقلا لاي كس موق ىكبسجج كه جس نايباك رد رعود
 لاىشوخ اكن لاكي وردا < اجاجايكل صيفاكتمكالب كوم قس هك تدك اهك تيب لوصا ليا لن تيب ألا« اناج

 ار فان كدتلا ليث موق ىلا حرر للا لت سك كلو لرد دينك اروا ساني درك ورش ىلا رفان كن وماتبس شلاق
 -<س لاي دارق باع نت هورواهس اجو م ماع

 : كل وبقم<_؟رظن وجا ىاننكل مكى راك ايرروا تدب
 يراه اًهَيْعَس ظقلروت اسك لش قلع تييآ ا ٌديرن نمل ءاشنام اهيف هل انّلَّجَع ةلجاعلا ديري ناك نمو

 "بس انعكس تررخ ةيتمرصقموج حس رتخم وتو قسرا لب لوبا دثكنروا جس لو ءديفمدن شوج دوا لرجل دال

 3 وتسول راك اير لامعا كيئدج ةلحا جس اك مولتم تس وسر كس لاادوا مثلا فرص انومج بس انم ان روا بس انمروا

 كب ؟رظنريفمروا لصكب ىب كت مهوخ لع كيد هذ لن ماش كر ماع كت اعدب لن نت لو ةساج كس حس( تعرب)
 ْيْغس ل ىلاعملارورريضتو ام اراك ب ترخ آنروا لت لوبقم كيو ذك دثلا وورد لح ا ليس سس انم قمل كس تاغنآ
 وم كتم اقننما لي لك الجاهل كييدجتاسك ذم قبلها تنس لن جرت



 طوف د. يلام را د“ دع ها." موو فطام 0 دلجلات بالا ااج  ا ل ام

 : لير نت ىلادد دق لامعا
 صالخا تتر آةدارا (1) ء ليث لامر ف نايب سطرش نلغت كت يل و بتضروا ىلا وردد كل امعا نس دثلا لن تيب آنا

 نلامياكغلحا«ناميا 62 ,وجب قل طمس تنس تيوب بس نم ترخآوج شكى لا (©) «ٌلوجاضر لكلا روا

 -اندم سوقا كل كريب
 باسا بلاعزلااو# قتلو مارال لزاما خلا ءالؤطو ءالؤم دن الك
 -لم اه لب وز تاك ؟ بينو يتق ىلا لين تيس دوك[بس تاغ

 يا وبول راسم وو "ب كاين مت

 لاي م ةرفكل ارو لبي تنج نام لاك ررط ا هورول اكدت لايامغدوا حماد هدا: لضان اكتااج ردو لن تر 1م

 الس نا

 الحار اََدِعَتَعْلياَتإ اموت ناب ناحل نحلل اًوُسسيحت نآ يلامس | نآب ىاَكي َرَمآ ىنقو

 وم ريغو انعم ابرسكو ءاغلا فب قلق هدأ نم لدب امبدحاف د اغلي و ءارق ىفو املووَأ لعاف
 نأ للا ءاَمجاَمضِفحاو نيل اايمج امال اَمِلْلَُو امبرجزت اههرهتتالَو ايو ابت ىنعمب ٌرذصم

 هاَرِص يَ ل نح ىنانج انكي اههيلع كير ى ءا ٍةَمحياَنِم ٌليلذلا كبناج امهل

 َنيعاجرلا نينو ئلاعت هلل َنيعئاط َنيِولص اوت نإ ىوقعلاو ّريلا رامضا نم ٌرَِسوق اكدر

 ٍقْلاَ طغأ ِتآو ا اًقوقع َنوُرِيْصُي ال مبو ةرداب نم نيدلاولا قح ىف مهنم َردَص امل ههوُقَع هتعاط ىلا

 ىلاعت هللا ٍةعاط ريغ ىف تافنإلاب هاي ِدبالو لِمَ َنئاوَنْيكَسمْلاَ ٍةلصلاو ٌربلا نم ٌةّيَح ةبارقلا

 كلذكف همعنل ٍرفكلا ديدش هارونك هل نطيقلَنو مبسقيرط ىلع ىا نطيل نوح اَوُناَكَنْْْلا نإ

 ميطظحتا له وفعب اجو ىحت علا ىذقي جيرو كدحلا قر 6وطرا ةقابقلا وقنا

 نآب اله اني ©ًروسم ومهللَعف هم مهيطغتف كيب رِظََت ىزر بلطل ىلا اهيل دات

 ِكْسَملا لك قافنالا نع اهكيسُن ال ىا كيل هم كَدْيلعِجَتاَلَو ىزرلا ئجَس دنع ٍءاطعالاب مِسَدِعَت

 ىناَلِل ٌمجار كدنع ئشال اًعِطَقنُم هَاوُمحَت ٍلوالل ٌمجار اًمومْرعَفلَلك نافنالا ىف اهب الو 5

 ! مهتطاوبب اًملاع ريض ارح هاب نكن ءَسَي نب يصُ يعي فيوراَمَْنمِل هعِيوُي قيل طسيَكَيرّنإ

 مهجلاصم بسح ىلع مهقزرف مِسرِباوَطَو



 12 دلج)ا تبر راح اع نا كام تقال ايجي 1 لا و و

 لولس نصرت اسكس يابا لام دوا ءانل دن ادن كاك لأ جب ك سايد مكس بر سرت : م 1 ا ا تت ب22

 جوكر ىكيساحذب لوود اي لي لوكس لهي نلا لاي ع داهجتركا ءانرك ترب اها هيتس كح نكي دقيرط لا رك

 ك ناغُلبَي ءامهدحا ( لي تروصل ا« ناغُلْبَي لي تءارقلياروا هس لئاذاك نَعْلْبي هاو

 «ج ددص» نر وتر ثار وا نر ونت دختاسكس هرسكر وا قفل ءاذ (قأ) ء انبات كك« فأءتس نا متو ءاكومب لدي حس فلا

 حس ىو اسكس مارتحا حس نارواءانكر تون اشروا ( وممارب رواوج ل انار رت كتم «٠ كس اًحبُق دوا اّمَق لبن تم

 اننكر حاج كك ناوكل زاب كح قراسككا قي( تن ) انب ركككت اسكس نا تس تنقففشروا ىرطروا ءانركت اب

 كاريج ياءرف ترب لوثود ناد اكدروري هرم تايد كيب اعد(لإل روا «ت جو كت قفشرب كارت

 هديشول ل لولده راه يكب وج اى رادربتامرف نار ف تققفش يواهس ريم تتفو كس شروري قرم ل نيس لوبا
 سوو كش ب ولكم ررادربتارف كس ىلاغتد فلا قتل كس وم ٌعراص تكا ع انناج بوخ ب راداببت وك ا

 قوقتح نادم دج لبي ىذاب لج ( ٠ ء < الاو ذ كف اعموك داطخ كل ولاو نك روجر فرط كت ع اط

 رولا ءوبت دش و ديول لامر فان للبي لد حس نا ليطرشب «جس الاو فس كف احموك اء ايكوتد ذرس لش داب كس نيب دلاو

 دللاروا (انهرن يسد تاك  ا) وكن وزفاصروا تراتي انجد كبس و قتاكنلا تس هير لصروا لولس رح وك وراتب ارق

 ل« لن توم ّلاحب ك- لواطيش لاو ف ازثا لام حلوم ب مبشالب انركاش ب رم لوضف لبي للام لبن ىلا رفان ك

 رات هواي تبمب لك وتمت لكلا ثم ء جس اركان اذب كبد ةنيسا نااطيخد وا لين تسد ب دقي طا لاف اطيخ

 دوا لوراذتبارق نم حس لاير وكب كح ركاروا لن احب كس لال او نس كج رز ل وضف عررط ىلا« الاو نساك

 ىلركى يول جس انكر ديما كج لع بلط كريما كت ضر لا كبد ختبسا لين داكن دحإ كس لااوج تس انلا
 ىرث تناا و اس دوك لا تس لبي شارل ات رانا كل اذ وم لسع كس ستلعب بسلط كذا شب سب

 قي ادجتاب نيا اشرد انهيلركو دعو اك يبس دوكنلا لبي تروص كف ومب لصتاح لاسلكي دق رط لساني دوك تاب لك تملو#روا

 متكود لوك رط قرون ك- 1 جررخ شدوا وركدنبررط رول حس ذك جررفوله تاب قلد م داو دناب تان ندرك

 اكرسد درب جس ددن دب لاي هس داهبت تل ومر دي ركوب تسد أ دوا جس تار فرط تروق ل واو رلوا هذز تيمالب

 اتباج كل سس رواج ايدك ارف لش قذر انبب اج ك- كس سبر رارعت كس ءج خت اف رط كت روص

 يل وتحرم اظروا ناب كس نا تثم «ج.ايبواناد ل فك حس( تلاح اك ) لودنب ةتبساهو كبس اتي درك
 5 تركع ق زروكنلا قب طمكس ىطتت لس حولت نا«

 ها زك جي مزمنإ>



 السلع ع ا ةقيففيلا ١ #1 عسا .ادنس" "رصف 555-2 لج )كل ااج سف كال امج

 بر د دم 91م 3 55355

 ٌةداَبِع نود بعت وا كو« يفان ال لب تروصل اجي ردصم نأ كج هراغا فرط كت ابا لي مزقت ا هنأ :َقْلوَق

 نأ هك سئاج قكيروا جس لبيت مدابع كى لاوس ساكس قار فأديكات تاب يس بر رت نتن« سن نكس

 - اكوا يبان ل“ لش توت لاس لي نكح لاق ىلطق ل كحاومو ري

 لين وناب عرراضم ب انك يدا َّفْلَْي ناو
 < باو” اكل اوس لباب اونسحت نأو : َقَلْوَق

 ؟ لآل ثرورض ايلى د ردقم ا ونسحت نأ اوي
 كح سا ءاتركاوم سيسر قم قلت ايرر صم ل سا تح ومب سيق خت ل رخوم اًئاسحإ ركوءرورجبراج نيردلا لاب : .ن اج
 اودبعت ال فطعاك نيدلاولاب ول امانا, ترد قم ءاونسحت نأ ركاكع يرجو رسوداذياننا.ردقم «اونسحت نا روب

 لما لكي عقل مج فطع نايل نامردقم اونسحت نأ بج واج لات سرو.كوجاكدج يلعف ل مج ليسا لم فطع اكدت ري

 - ايكوم يلعفلا

 .كزرحو ٌكتلافك ىف ىا كدنع :َقْلوَق

 اكل عافرار كا ليز تنس يكل عاف لب قلمي ناتي يرصقم كيفاش سا لئذ امهدح انثي لعاف + زوق

 < لاف امهدحا لك وب ختاو شارت

 تءارقك ياك باص الاكل اء جس هداشا فرط كب يك كت ءارقىرسددبب هلا نم لدب امهدحاف :َّقَلْوَق

 مكس ب بااوجاك ساء اكو خت اورورض ناز اك فراكك بي تروا« جس َناَغْلْبَي ءاجبكٌنَعْلِبَي شي

 وكل مب تروص كت ءارق ااذبل«لعاذاك اغلي كده لدب تلا اهدنا رواج اكل عاف فلا لب اغلب

 - اكون شا كود شارتلا كلارك
 ده حس ليس ماعداراروا صاغركذييروا<ايكمداراكبناجأ زاببسس حانج ني خلا كبناج امهل نلأ : لوف
 -< ياه بتاج اك لّذلا «تفاضا كح افج مكس هراشا لا «ليلذلا : . يلو

 -<- كه لا نم لع ةمحرلا نم كج هداغا لش لا كتقرل ىا ؛ :َقلوَق

 -<ج انركعسرووكيشكرصقم اكفاضا لا ىنامحَر :َقْلوَق

 -< املي ب خلا نورمضي الم هو : لوف
 لوضن ب ف. اجايك رخو كريت سك. طارفاركا ضر خر اكك يس هراشا لب لا « ىللاعت هللا ةعاط ريغ ىف : وف
 ده سرس قي



 1 تي ل سس ع اه د د ا اولا

 :مارتحاو وقتك نب دلاو
 دعب - تدابع يا ذس ىلاقتو كراتتدثلا لب تيآل ا اناسحإ نيدلا لابو هاي الإ اودّيعتلا كبَر ىْضَقَو

 بدا كس ناادوا تمدخ كن لاء تع اطا لكني لاو حس لم هايد متاكلولس نلت سكس نبي لاو يرعب سرسود

 لمادا ىك وضاقت ني دلاو تع اطا «ديتاس كس وضاقت كس ىلا تييب وبر دوا ريحا يوك جس ماو تينا كما رثخاد

 هنح امس كس نلا ضان رول لب ليسامح دبر جب «جس اكدر او برضوكويكانردا تيا كا لت ثيداحاجس قدر

 روأ دب دورك دلا» ل هيام دكت جايك ايك ننس تكسر ردا نك كك "لو ”؛ اجب سناب”

 د د دل ار ديو اع وا ا حلا

 انكر طن وك وضاقت كس ما رثحاو بدا كس ني دلاو لي تالاح نا« جس اندم مداصتت لب تابت ديثجج مركو درس كدي اهب
 ثيب دع يأ ءاكمكس را وثؤك وضانت ناوج اكدم تدور ٌنررسروا م اكداش لاب كش منن نوب لحرم لكتشم كب ترمب

 ء كد لاو تنجب كح دكت مدغ كن ادوااي وكي دلاو نيس ذ# لج يكل رم كا ضو رفوف ب آل

 -ه<س كي هس لوم د فكس لامع ايابرف ل ثم دع ىرسود كيا

 ِت اقوا لضتتروا حس لوم هدي ايا كت مدخل هيساح ذب كس عيدج» قكريكا جددا لكك مدخ لث هيام

 كدالوادنقتفاحس ىذب لؤ ةساجاتكا قد اخ لا حسبو لكل تسد لان اكن كك ءاوتو شيب لع لاس اريج هدايذ

 انكر جالك عس كيب فس نأ قاب دن اك سر ادربن امر فروا قرا ذكت مدخن دلاد ذوب تنذو لاك جس ماك
 ا ءايام رق فس بتيس نبا ءوحكر ا ميت بوا ثنو لس ركتساب لكي وركتسم كى ومب لعلب اتم كس نا'ءابك قا ذروا

 كلذو ك ىلا ونان ىريتت حررط لل ف نيب دللاو يضر انك سس اقنآ رازطم تتم اا داواطخ 9في بترك وكت اير

 حس تييبعمو تندرج ء كملت لظافتو تحار قريت جيرورقم قادوا اي درك ياديبي نوف لب تشادببو تييي تقرت
 ,ركريظتوا تصدغ كنا لن تدق تكي جابت تاك ث كنا نا جسد سكش سا

 كك نالع اني لي تقفش داس يس اوكري ةيسا بجهد ءاتكسرك يدا تاك تمدخ كنا قرد واب كس لا

 حررط ىا لكن ادوار اتراك تقفشو تمر حررط ىكادحتاس كس نيدلاو ب تق« اي دركت سي ركاليجي و ذاب نسا
 دواءهراتركتررفغشو اوك كس نادحإ لس درع نارواء كت لافكى ريت لم نيئكذ# لوبا ررط شركت لانك

 نادت اسك ضالخا متت ولا ْلركاءك- ك- # هاهكدروا كراك اي دكت جس اان حس قمن كير وا ضال اك بسيي

 - اكس درك ف اعموك وشزغلروا لوي تولى راهم لا هترتلا قه ورك ع صرخ ك

 هأوشجنوؤروب سس



 ١5 هراب 130 ٍءاَرْسإلا ةَرْوُس 6. ىو ج سف زل انَمَج
 لورفاسصرتم ترورضروا سويس لوراودتشر ببي رخك_اتوم مولخميسس تعبأ ا «خلا ٌةقح ىبرقلااَذ ِتآّو

 هي لورادلاب ذس ىلاقتشادج ع قتووي لب لثثكاحاري نايك لحاء خي اجان التج لكن امحاري ناك كاما ك

 لادا كن تركاوج مولعم كوم مرجي ثلا دنع هلاك ركشادا قتيلا بح اصركاء هكر اكل وراد تشرروا لون رورض

 -ناحارب ىكد

 :س ناك م لوض لب لا
 اذ اككايلينروا تامدخ ىئالسا ىتسبب حس اس فوم صاع شو لن تدابع حس كاس تنقذ ا اغلا

 سرك رو عررط لا ناننادوا هس يلوم خلاد تس فير اونا كس نااطيبخ تب جنس رشا اناث اج ب وكن اجسام عقم

 دج انج نئءداكوريجاكل ا قتل ّلامباكن الي
 تي لاول تضفارم كيم بت “فارسا ”ةعسرسودردا “يبت كيا جس ايار يس وطفل نيج نآرقوكى ير لوضف

 لن ليث خام اظفل لوو ورك ايام ف تارطت ضي لا رف نايب حس !وفرست الو تعنارم كف ارسادوا<س دال لع

 هب لكلاب اب سيد انك كيس لكل يفتر ند تارطغح بدوا« جس اناج اهكفارساورس تكف سسك رف لكيرسدوا عتوم بس
 قتلك فارسادكى ا ةساجايك يرض داي زهحس ترورضركوم عقم: اج اكس رك ررخ لاه دوا لن تكسي يترك رك ررخ عقم
 < ايكايدرارق احبك اطيخوكب كك لاروا<-ةتري شك فارسا تسبش م زيت لع لإ

 لب دوا« لئيم زتدو قاس درك جرف لع نقدا لام مان ايا ىلوك كاك يار ف لاقط رباه ترطحر يضم ا

 قومي لب تريك يمر ف ل دوحسم نب ثلا دبع ترج جيزي قلع كرر لك (ر سدد 1 )ب كياركا كل هس
 -<يذيتم اناس كى خ

 : قل ٍط اكترزعم روبي جردب

 ةيسا #كق زر شل شكروا ذر ودك لت حسبو كن اقف تع اطتسا ىلا. تتل خلا مهنع ّنضررعدت اّشإَو

 ترزعمراهيلخا قي 8 نركض ارعا حس لونة رورضرو اء وفيكم لوراودتشر« لوي رغ تس كاس تكرريماح بدر

 جس اواني باد تل يلولسا ٌشوخروا ىرن لي كيل كس تب رايب نم ركتدزعس ديت اسكس قكرعروا قة ئي لك

 -ه#اسل ٌقاظاديروا لون لشتكد

 :لون ناش

 دواء ةس دكا يكل اوساكل ا سس ةتققف بأ الويك جس يب تي اود كدي ذنبا لعب لو: نا اشكس تمي هداك

 ل رك قيوم د ل وو ول نر ع م قا رع اق قمن" نإ يق لا 2 تلو



 عنج بلآ جسضفا تزل انمَج 6 ١5 هراي 017 ٍءآَرْسإلا ةَرْوُس
 قات رذلا لوسردك جس ددكذن مكنابص تيياورب ل روصنن ني ديعس دنس ( طرق, فراعم) لوم لان تم آيه لا«

 ميني راس ب آلي ةسآك لادا هئبدعب هس ساي دارف يت نات كا سبأ انت مآ اريك هب ساي كس

 -ّلوم لزانتيآي دايس لا هكارف

 :تيادب كل ازتعاوار لبي ذكر

 اتطوفلكداتادروا يك "لوج قروبك # كليك, فلا لذ نب خلا ةلولغم كدي لعجست الو
 لاَع ام” ءب ل فير ششمب دع« كج اجانحكرظواطس تروا لارتعا سيلءاعمرب هليضرف روف كوم رك تسد اك ورصد دوا

 اوم سئ ناتمكرايقفا ور دايمذ لج “َدَصَقفا ْنَم

 قكداضتقاووصقنروا_- بط اذ تمم رول حس او كح بردا« لافي ب آت سار دارب بطال مب تبي ألا

 ناش تيب آلاء خب د تبيح تصز قى ةيادوظرواوم د كل أع لي داما كل ورسود وج كس يقوي

 ةقلاذئاذئاَقفت رياج تيرطح تيب اورب ل ىوقب روا ةقإتاعؤَت دوتس نب رظلا ربك تءرضح تمي اورج لس مي ودرم نما لب لون

 < ايكلقفتتاو كيا
 بآ فس هدلاو قريد كا يك رعرواءاومر ضاع اليا لش تمدخ لك انفي ب آذور ياك جس يدقاو :رعف او

 ندب كس بآدج مق لع رك وكءدالع هس ةس كا لاي كس ةقفاقفت ب آت تفو لا ء<.ايكل اوس اكس دك يا حس
 ارهب لاوس اكددلاو راهو تسعسو نها لاي هس دامب بج كة آت نو كلج هك تس كس كلذ باء نقب كرام

 « ل داررفتيي نع ىتد ج١ زيك ب كرايم ندب كس التف ب آكل ب قب'ملاو ىريماهكروا يل جلا وردا ايكئاكذل ثا

 برك و نلاذا فس لالي ترضت:ايك [تتواكذ امم كس هر ندب هَ بآ يدرك ادت كس لا ركر اما رك بأ

 كي ندب كح ريب درك ةقفقفف ب آل امكيد ون مر ضاح ردنا كول ضن لوم راك وكول قلع الان فير ترا
 - لوم لزان تي آييري لا لإؤ سد

 - : ليلع دئاف

 كنك كك ناي ماا (18) كت .اًروحدم اًمولمم نهج ىف ىقلتف حس رخآ اهلا هللا عم لعجت ال
 د ان اجاصا[بييحرتلاب
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 ٍةحلا ز راجت فرق ٍلِتاقلا ىلع اًطّنسَم اناس ِهيراَول ِهيلوللْلَقف اَمْوَلَظمليكََمو يلابالإهناإمَح

 يلا َلَماويرعتالَ هاَروُصْملكهَيإ هب َلِيُقام ٍريغبواهلتاقَرْيَغ لتقَيْنأب َناِف

 هؤشبأ لكل اوقوأو هنع كلوش ناكدهملاَّنأ سانلا وا هللا ُتدماعاذا لهل اَفْوَو وتاكل قحرحل



 (موناج) كلل ج شف لكل اَنَمَج كح ٠١ هراب (11 ءارسإلاُةَرْوُس

 رر.لا مصل سالو ومسكاَذِ
 222 ت1 م ا د نى كلم 1211 ور هلا يلا لتقل
 ىل مضاف شْمَت الو هب َلِعف اذ ام هّبحاص أوسم هنعناكتايلوأ لك تللا َاَوملاَورصِبْلاو مَسلاَن

 ىنعلاةوَةبَأَو كركي برجا لي يح اهم يَوََوءالحلا ربكم زا
 ايكيا قمم كذاك َكْيردعناَك روك دلا كيك ُلادخَم يكف ًملبملا اذب غبت ال نأ
 ةمحر نع اذورطن نفنوف لتر ه©| هلل عملو :طعوملا قمل نعي دمحم

 مكسعزي بيفنل اناس َنئَوكمْلَنمدَحَتَنْيتباميَو ةكم نبا اب مكصدخأ مطل هللا
 هال ااا 2212721
 ةاَمْيظَعِاََوَف كلذب َنوُوفَتلمكَنا 3

 ءاىتوكم تروا ليد قذر وكن ا مت وركن ىلا كس كروكر و هرتز حس فوغ كس لاالفاوكد لوا فيا تروا : مج

 ارب تب هوريشالب «جس غيب هدايز حر هجأ كورك د انز مت (ر تتر )وكيد كب يرق انزروا ع هانكا ذب انك اكن اربشالب دوا
 يك يكل ولظم توج واديتاسسكس نترك ايكم ارت # ثلا تدرك باكر اكل

 جس ايانركد زواهت حس( عررشدح) لي لاك ا فج ايكاطع نت اكبلاطم كس ضاصتق حس لئئاق وك داو كس لا فس مب

 «< قود كل اك قع < ايكايكل تيب رز سلك كلاس هدالعكسلآااي كل لل تقريغكروط ليا
 تدللا بج رواج روت ووك كل ابيب جس نات( اغرش )دج حسددقإ لطي ارك د كلاي كح مس لام دوا

 هان حس ناب روي جب مول سان بحجر وا« و# لري ذاب لبث داب ك- ده بشاب ورك ارو كرب سا دز رك بع لوكس نلاوكدلا

 كسول قي كس زج ىلا ىسروا هس رتب ىتحسرابقنا كس ماجضاروا قي رطاعجا يول قعسس هاا رتل نت( ولأ ) دوا

 مكاو لري زاب سدس او( لرواد نلاك ) ( تن ) كوم ليمزاب كت بس لوروادكت ردا ناك يقي ومن

 ربك داك دعقاورمارر ءولج تس زادنا تاربكرواددار ورغم ( م ) ولت نركدكا لب نا زروا ايل ماك اكسس نا

 وب هلع جولى دنلب كل وزابي لث لاهل نروا داب عنك يبت كى ا تاكل ل بهي وب تلح ذابي كن عز تسجد اك
 كيدز لس برر لاري كل وم اكس نا ؟و4 تلح ركدلا سيكي ا: ةك قل ثألورد لا مك يي بلطم

 مهلدذ كس قو فرط قريت فس برست له لق ابهو ىك تحت تدار ايفو رجس | دوا جس هدي دش ان( تنج)

 ايدلا ف لل منك ركروو تضر كلا دوا هدز تحال ( ترو) انب تدوبتسوكر وا ىسدجتاسك ثلا ةقروا لن ىراتا

 ايلانب لايك وك وتشرف ك_ ذيسادوغروا«جس ايلركب تخبل كس لؤي نس بر هساابتتايك لكى ا «كياج
 وفد لواء لولاذب تنانير ارك نار 2« سبل روتي كل 1 نيكل خلوق( قتل)

 دواس تءارارب تيابثروا ع لح
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 6-00 قوق

 انك ف ورتزهررص سس( ش) دأ دأولا : :موَق

 -جسررصم أطخ ( سا ءدانكء كوع الخ ءأطخ : : يلو

 [ز ل اوبر قتال 1ك لحاء غلبا ح هوتاتال لع تيوتمرواريجت ىنزلا اوبرقت ال ى“ هوتانال نم لبا قوق

 -ك هوتاتال فالك لاش تضامن ذ تلا دقعرولانز ىئاود لم لق اي ايك ناس اج بي رقي

 صامغقوك اذ تدير شب[ روصنم لس: لتتم لو عجارفرط كل وتتم ىل ريت «اًروصننم ناك ُهّنإ : نوف
 -بكايد ل6

 - لكم ليزا ل هس داب هس نابع حس قلت بع تم ايقزور تي هنع ال ونسم : قوق
 - ىف لخط حرك ندعاوعرداضم نركى درج انج هت افق ( نارك (راجاق: لمجد تت 3 «ُفقتال ٠ وف
 اك اح رم ملكالاع جس لاع سرك شمتال ءاح رسم كاي ديد بادجاكل اوصلك اب فو ذك اشم حرماذ قوق

 .انًحرام ىا ءجرماذ ىل < فوزه ف اضمك يب لاح اكب اج «س لاك عسرد سدود كف سو مررصم ل مت

0 

 2م ووإست
 تدالووكل ويك لي روطضا خول الواقي اول تلعب تيم اج هناء ز (ةيآلا) قالُمإ ةيشخم كد الو اولتقت الو

 رعب ل لرش قفار كي دب مرايا كي ف اهكروا فراصعاس ناك ةيسدكل حس فخ ا تقوس
 ناوكوالوا قيا زك "ٌكعم َمَعْظَي نا ةيشخ ُكَدَلَو لتقتت ناو” ايار فس يآجس قي هو < ايددا را ذب حس بسال انك

 (ديحوتلا باتك فيرش ملسم «هرقب ٌةروس ريسفت ىراخب حيحص) لكك امك تاسست همك ركل فخ

 درم هس اب دوم لل ايند قدوس اون كدب هب يوصل ىلادئاخ حس دقيت تمي بن ميش انك اكدالدا لل كنآ

 -لو بددكب اكرام اعاكرسرج ا كك تكررارقري وك 1 نت وظرواري منك تبي تو ميت« تارط>

 : ماكو ةرقروا ديل طبط
 5 الو طبط ل راودا فلك جر آس دئاءذ مك دقي نت اي ودكم دهنمر ستوك وواينب عم نلا فس هدوكذن تعبأ

 هو ل رود هدوجومرواءامت اتركاوج كرحباكل ص اتا روا لافطا لكي نام محرق ف وخ اكس الفاء هس قعر قنا كير

 ىداءادراع ببس ليا تاس كس الفا يرث لب تيرلباج رود« ساير ليلتك اينو فرط كل صنم يي دن كرستال
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 ىف ورا كت ييمواظم لكل ران نص ىءر مولظمربازب كووجوروا ب اسا فذ ل ييدودر كذا: فنصات رك اوم قت

 اوه ىتافاضا يدلي لوم لبيتك ت ييبصم كلان فنص مولظم سا تلي رود فاي ىف ساء كونى تن دق
 < قاب شتلة ع لكل لير واي مترك نس اجو مولتصركا جس ىلاج ىف ركم ولحم, نبك تس هدد كتم الآري دج هس

 هدوجوم لوب جس ل كلج باهسا كس لودتبيس كل زان فص ل ثب تيلي ا جشم ذة اجي دركي حس تمدالووك امك
 رخ لكشمد او لكل جم كل ب تيب اج هند ذررط لس زيت وا تيب و ميلخأ نهي تسربق ٍسروا لاي ارغببسود ل رود

 تح اجومرتمرلكب راق زي زعروا شاخ باركت كل أ يب كثب سرك آت تس اجو قأور بس دوا لادا سرب دكت
 لب 2 كروت 1 كت ريصصك آى رواء لت

 لب نوششوكى ريق ارك وت لسوق كن ولو نس اهكه وكس فرك يارب وكن امنا هفد دب كى السا نوفق

 «< قركاوم شئازفا كق زر قل اطمكس ترطفن وفاق سد سان كس ثلا عس نت لي ركف رص يتم اقروا هنت دق

 ري ثا كس ل عئارز ىئاعمرإبرابدو كس كلاح لع ويطلق ى دب كن اسنا تاب ب تسود صفد هدوكدن ل رق

 سرت ماكاك فاسد قذراكعس رك بطتوكن امنا دعفديب كن آر قب جس اتاجو هدام آرب يسد كور لسلس اك نافاس

 اب دهس داك ذو دوك ولاو فس ديو ررط لت ايد زود لك جس لا كسادغ لادكلب ع لال

 قدا آىلاو امك م نول ف تك ايدكس احانج ل قت 6 راح اكس داك زور قلن ولاو ذسآل دعب

 تاءاطتا قط ادغازبإ لإ كك لج توم تو عارف يئاعم هدإي تنجب حس لعاب إب هلكب ىت تس اس قكق عزب ىف
 - لاي اوس تقام زارنا فام بس كن اسنا لب

 باكرا اكمم اك ا تدوم اي درمورش داش لوك كامكم رجا باقتاسميشمرج كوي ذ ليث مالسا خلا انزلا اوبر قت الو

 روا اود كس لاس تاب قرود انذ لنك يار ابي حاس لق اخسر هدئز لب هرشاعم السا تا العسل

 نكبر وا درب بس اكل وقدوم ررط ىكاءاناكف ليث كا اطتخا حس نلا انج دوك تدور اشم« ءاج تم كلاي كس بابسا
 كت اباه حس لايحب لاك هس قروض ب انتا حسو مانقنلا ريو انتر جاي حس لوك كروس

 قت تييئاسنا هو ون ىتردن ىقايح لي نانا بج دواس لايحب هوكي لدا« لن لكن اهب جوود كف سوت مارتكسانذ
 حاير نيب ل اقافلا نا ل فير تشم رسول توما قر لني كسب لكك ىلا كس لارج جس اناج و مدرس
 هكر لبق اب ثواكر لوك مش نس ك4 لرب ىكبسا ف وتد قاج ىءايح قرت شي *ٌتْدش ام لعفاف ًءايحسلا كتاف اذإ”

 (ىراخب) .ناميالا نم ةبعش ءايحلا«بايددارقرعشليأكن امباوكءايح ذقت مثلا لوسر كل ىا

 ضرب حراتنكس الدوا قار سنن ىلاب دع لوك ارك ايجي انتا حس جو كك ا: زوج جس داسف قر شاعمدجو قرصود دوا
 رك نعل راك[ زورش داش نم زروال كاسآ وقاسكس ل فيرش شم دع« لإن ةيسدركد ابر وك وم قروا سليل اقوا
 -اتبر لك ؤمتتتو ةسرك ا: ذالاو ذك نذل يام رف كيب دس بدوا ليت
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 رولان لب اطنيكس ءاشني كا يي داب كباب نو كيا كس كرت ماظن ىالسا دفورر قروشنم ىلآرق ءانزلا اوبر قست الو
 بار ايكيد كوردجتا سكس قلت حاشا لمان كس قداج مادا كس هديب ءايكأي حي دمار قمر قرادج فكان زتسمبت
 سمس ايك يانب نوف اق ادزااهياكياردا سلال سنجل ر# راودشر نإ بع رقكس ان زوجي رداصتتودورمو صقر وا قشومروا

 كشك دج لك ابسا فر شاعم كس ان دوا ايكوم ناس آ راك تس

 للي_ مس لاوقرفروا بم ادن مانكس اينداندم ميش مرج اكن تان لل" «قحلاب لإ هللا مّوح ىتلا سفنلا اولتقت الو

 ىذ هس هطياوكل جفن كل ساس لئاش لي لا ىو خب نيأوت لاكن اننا سرسوو فرصوا رم سنن

 جس نانا لت انكردا مرج دياشتج زيلع لغو ىك ني لاك نانا حرر كك وفيس رود لي فير تاك اه ايار تمرت
 هس اتنبكل اكن اج قياوكيسآ  يسا هد كس ري كي تس لب لوي ل كثب كن انا هس ىو انك وا رجا ذب ىتاتتا

 ىكايند» ليئذايع قل لاهتسااج ب لارانكر وقري فالتا كس لا مت« ىلاقتطلا قلل اكن لاج سلا كك لاع
 كادإل هج ب جس اجانب يسد ناقتنا كت تقو رف[ بع عررط كال نااقتما اراب قرط سس ىلاهقدطلا لم اكن اهتما ىلا

 ايدى 11169 يب باطم انك كادي حس داكن امتلاء. طلضد ون سابع شمول كعب حس داكن لامار يي جرف

 ب اثكاهب فرط كفا وسرو فيي دبادوا مريس لوي اوسرروا لوتلذروا نوفيلكت ىف وميت وميك

 :ريضاك قانا

 ل دتسار كح قف نيد سرسوو ء ضاعت حس محب هس ادع لأ كيا لإن لتروص عبي فرص ىك قنا لآ
 ترو“ أي دمه رش ىداش مت دج ءازسوك ولاو نس رك شوك اوك السا مافن سرس كب حس نولاو فس كت مازم

  ًلاجوم عفت تمرت كن اج ىلاسنا ليم نت لن صتروص خراب قب فرص زم كدا ندا ليج اياز كنز باكترادك

 جس تان لبس هوالع كس لاء جس اناجوم ماج انك تس ارا

 ؟جوال كنتاك نإ صارتق
 لع نقول ارك تموت السا فو من دوج وم ىلو لوك كا جاكى لو كس لوتقم قي ركه جنس اهكتياتب ل هداك تمبآ

 نسر كلاطم اك امغقو ورك جس يب بلطم اكن قكس ىلو ل لققضروا حس ىلو اك وف املس انس تريثنح ليا ورا لس اكو

 السا حس ىلا سدرك روز اني ضاصق سس لاق د وخزا ىلو اك تتم يزكرب بلطم يراك خدم نق لس صاعق
 صاصتق اي ذر كف اعموكل تاقووروا ليث للوقت الواب ستين تمموككى دي لمت سب ع دقمدس لقلي نك لوصا اكن وفا
 -س جع وب ىكارر تل ام نو هب
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 ؟ح فاض لاب ب اوج اكمل

 كل يلدب « لثاني حس متل رباك ظل سي تي ادب اخ كيا كن وف قىئالسا «لققسلا ىف ف رسي الف
 كح فاضا لؤتقم ىلو كي بج 3 يس سرد انك واهتعسس زارع وكلب ماققنا ءعس ىرورض تيياعر لكفاضأا

 تن راكد اكس ارا دوا لي قس لا تدير لج ايماني تاس كس صاصنق رش مانغا اكل نقم نيس هيتس
 2 مولظ هر با وت ايكن واهتتس ضاصعق ترش لبي ماققتا شوج فس سا رك دوا« داك. و ناواهم اكسا ناون ان' ىكالسا

 والعكس مرج ل جب ا اندب عيا لش مالا لج اذ ةساك تس مك ادك اكس دكدد كير فسر سدد ةساجي

 ناكلكأ 4س لا دم كل اهب سغرب شل كىادعب كس ذلك أ كاران كيو سد باعوا جي اي سدرك لوو ا

 السا نتج بسير درك كوكل كل دب كس كي إي # دك وت دعب تمل اهب ناوخ إي درك ركشس اك

 < ايكا يك اس لابي لققلا ىف فرسي الف تيب آك- لا لو مارتروادماذ حس دع كك امتت

 :طايتطا ل لا, كس نومي
 اذ اك ينط البي لاروا تافه كل اء كس لوم لي تب آلا «نسحا ىه ىتلاس الاميتيلا لام اوبرقت الو

 ضرب «اناج من اوت اي كس لا تس هدارا سب جس تاباكرود فرت هج لم لا كس متن قتل جس ايارفر كى ديك
 روا ى اننا كك تظازح وقتك سميت كوم مئاق تموككى السا بج كلت ادلب قر اثأوت تيار لالخ يبأ
 ىئالسا لايك ايكذخا لوصا رب حس ىازجي جس باب لنسب كى السا قفا كدج كس رايقظار جا دن كرر لوفد لوفاق

 < داشرا اك الفتلة لإ « لومش لباقكس تظافحدوث ىكدافم غيسادج جس اظفاحك دافع كس لير يشم امتنا سا تسايد

 وات تسري م لوكا« تت لوم تسيرساكض ارب لب ؛ “هل ىلو ال نم ىلوانا”

 مك اكتارب احم لمي مالسا

 روق دهكيي تس برارام دثلا كت يسكت سلا يع كاريبج حس ناايمرد كس ثلا دوا هرنب وجدو كيأ لإن كس ررطود دبع

 دج جس نام دبع ارسود < بجو ري نانا روط ىرطف انركا روي وك ا نلؤم اب و رف اكداوخ بس ايكل مش لذا فس نانا

 < لوجاضر كارول ئاجا لمكاك وبلا ماكحا لص حاكم اي ايكو رز “هللا الا ةلإ َّل نا تداهش”

 بس لالماعم فرات ايس تادباعم كس مرج م لتس اترك سس نانا نإ ضد ىللاناو تدرب كمر

 مالا نا اء رك رولاك تبا زياوس ماركس مش اي ره تن وج بع نو ايسر لس: روع وقروا لولطروا لوتكا تير وادا رفاوج لج لاش



 1 راي (1 2 عارسلا ةروس هلا (مفضتلج)نطدالدجاعق نيد امج

 وكلا قرف لكنلا لون رش فالخوجر واج بجاد انكارولاكنلا لوشن رش فالف تارباعموج لب م كرس ودواء بجو

 < قتالي اه قير ف قاس كد اىرادساي كديع قار ف لوك كج بجاد انركارولاكورباعم لتس بج واني دركم كك رالطا
 - روكي ذسدكارولوكل اكس كارم لبي تلادعك

 ههلد ذي لاغقلر فوك ساو سك اخو رعور كس بجاو نك نر كارول اكساس انيك دعو فر طيس قل وكركاروا

 ءاكومراكبنكا عرشوو تس ركدارون جب ك ةسركودعو شل وكل شرع لب حبلا ءاكسر كبير ديكرب كارول ه دعو تلارع

 جايك ددارق فن للى ل ثيدع
 روي كلج اكتضنارم كف كوكي لااروا تيار كف كارول لقلي ان مكتب «رمتلك اَّذإ ليكلا اوُفْوآَو

 لي لاا مس اجإيد تارولاك اوكا زحل يب بلظم اني انرواغ_.ةقارول روك ب لبي نيففطملا ةروس ليم

 انيد تنذو انج اب كك ب ماكو ررقمرواض وفم ةيبسا مالم لوكس لفاو قير لب سا عاج مارح انركوك

 هس كى روج ماكل يب ىرودزم قي ادود زم اي سد كنس لسا كسا

 لظو سب شئ فوكس تموكك السا تاب يدلك ترند ودك كتس اللاحم ككتاب كسدارفا فرصتك ييارب اكلاتي:

 ْ كس دكر روزبوكنيفطتروا رك ارك وذ ايدو نلاذوا ل لوراذاب لب لول ظ نمد ودكم

 ىورع نتشرخب كتاب ىلدرواولا كن تاب نابزك نخر فب تي (ةبقلا) ملع هب كَل َسْيَل ام ٌفقت ال
 لك ساروا اه حسدنم تاب لوكس كن يم تترورضر قي دوارك ل ماكس لوروا « ناكل آك جس اجوكناضاءورك

 - لدم لريززاب لم سداي كى ةةرواءاضعا مان نلدكس تم ايقء سك

 انساه وكن ش ذركراب لاي تدوذي ناي: قلد لابي زانلج لاح كل وربك « ءاحرم ضرالا ىف شمت الو

 الزقاق رعرا هك زحجبو فعشم يار < راه هس نواب لي ىرنلب ح كح ركن اتدبيسن دواس

 ؟مرا نايك ذك

 نع هاو كلذ مديري امو اي كَ ٍديعولاو ٍدعولاو لاثمالا نم ٍناّرَملاَذِهف اني اَْؤَصَدََْو

 0 هللا ىل شحذ اوبل آبل نولوعياَمك هه هللا ىا ةعمناكوأ مهل لق ينحلا

 0 يا ل
 0 نوفل اَلَنِكلَو هيمحبو هللا َناحبس ُلوقَي ىا ِهِدّمَحب اسبلتُم حيال تاقولخملا نم يلا ا
 رقلا ترقد , ةبوقعلاب مكلجاعُي مل ثيح اوقعملِحَناكدَلا مكعب سيل نال مهن
 هب َكلَتَقْلا دارآ نميِف َّل زنو كْنْوَرَي الق مهنع كلاًّرِتاَس ىا ةاروُسماَجحويلاب نومك بِلا نيو
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 مساج كينالج كف كلامج ها ١ه هراي (١ا/) ٍءارسإلا ةروس

 هنُْمَمفَي الف ىا نارقلا اوُمَمفَي نأ ْنِم هيَ ةيطغا ٌةَتكملُق َلعاَلححَو ملسو هيلع هللا ىلم
 نع بع هوز هاب للود كي َتوداَذِإَو نوع: الح لعن فوم
 ىا ْمُهَنْيَب َنْوَجاَسَتَي ىقجتم هدو كت ءارق كنوع ءزلا نم هيبسب هنو ميم

 2225:2223 2:22 5 ع 2 عرار ا 2 مو ف
 اًبولغم اًعودخم 9روصصجر الان ام نإ مبيِجاَنَت ىف َنْوظلَلوعي هب د ْنِم لدب ذإ َنْوُمَدحَتَي
 ئدبلا نع كلذ اَوُأَصَق رعاشلاو نباكلاو روحسملاب َّلاَتِقْ َكاوْرَصَفكَرطلَأ ىلاعت لاق هلقغ ىلع

 مهل نقهاداقلَكَنوْولةَوَماطاَتََاإَو تعبلل نيركس ًاولَوو لا نط هليل 1
 هه حض 7 00 اََباتلك هديا اذ

 الف ٍتافرلاو ماظعلا نع ًالضف ٍةويحلا لوبق نع ُمظعي ٌُلروَدصفر
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 اونوُكَت ملو قرَمَلَوأ مكفلخ مكَرطَق ىِذَلا لف ةوبحلا ىلا انديْيَنَمَنوُويسُف مكيف حورلا ٍداجيا نم ُدُب
 اًجَعَت ْمُهَسوْءمَكيَلِإ نوكرحُي َنوُضِقْنْيَسف ُنوسأ ىب لب ةداعالا ىلع ٌرداق ٍءدبلا ىلع رداقلا َّنآلاًميش
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 ناسل ىلع روبقلا نم مكُيداَُي موعدي امير َنولَيَنأ علف ثعبلا ىا وى ءازبتسا َنوُلوعَيَو
 ايندلا ىف مَتَِل ام ْنَنوْطَو محلا هلو ليقو هرماب ِْلَمَحي روبقلا نم َنوبيجتف َنْبِدجَتسَتُف ٌليفارسإ و 2 ٍ - 2 22 -

300 1 : 
 .نُوُرَت اد لوجل هكا

 تحي ليتم لول[ ايان كس كن ايي ديد و هدعو روا لام ىك حررط حررط لبي آر ق لا فس مب مب
 ىووبتسروا رجتاسكس ثلا رك وأ حس نا ( فقلت ) قل قتزب ىت تررفف سس حنح كنا وف حس لا نيل« ركل ضاع

 «لي ركل تب تلاركات كك اه: طوع هاررورض فرط ىك د ثلا كل اب كس شرع كول يب كتبا وق لين تنك كول يدك ايبج سم

 كاي ساه لم نادي دج دوا ني ذروا ناحل واسس ترب الاب تبدوا كاي حس نلاهد ل تسكت اب بال ارش نب

 قع مسك 6 كنا منيت جس قاهر جيودثلا ناعباؤتن < لكن اين كادت اسكس ص قول دا لإن تسكن اي
 دوا اترك يئاىدلج لازم ىراهتدوكجس مجد م حس الو تنكر وارإب دباب هوريشالب عس لالش ناز قرابة ةورك لس للا
 لكل لو ةيسملاذ تاس بات نايهرد كس ولاو تكسر دن ناميارب ترخ آروا داب قوم لس دكت والت كن آرق مبسج

 اهذ_ركل ألك ياك ففي ب آخ لج لوم لازان لل سراب كس لا( تيب اورنج )دوا تلك لد موو تيجو

 لع اندم لاس ىثأن آر قدج فالغابيا( تن ) تفتت لج هوك ث تيس دا جت فاليري لولو ك نارا ءايكودارا
 نيا له نآرق بج روا ء ليت شيئ نس واهو تسوي كل لين سرك دبي لش ب لوف اك ناادوا اب لبا
 كل كس ءازهتما تءارق كي آ رك ناكهو بج دوا ليث تحل ثوم مس تررفأ تس لاا هو فومب سكك اكبسز ىتن كي

 كس لأ «ذإر وا« قبب تل تسكب كيج كج لن لب آب بحب وا لإن تنس ايكو ورك مولعما وجبت لمن وإلي لع



 ١5 هراي (17 ٍءاَّرْسإلا ةَرْوُس هام مم كلج خف كزلانَج
 وب سرك ورعب كضتود زركل يات تكل ين تل + تسرك كر عن لب آم لني بج كا كبروا« لرب ت ذا

 ( نل) ؟ ل يسد للام ىد ىب مث ساب ك- بى وجو« قنا بالغ رواروتسزج كك ضيا ( ني
 روا ني ليك تسار ( اكل اسر كيتارخإ) لبتما لين سد لاب حس تييارب كلوب تسدجو ىلا« للا ثم كرع شدوا نك اكدوا هد رك

 تنل بآ كناجايكادبب حرس ن_ كمت يك لك لي اج هرالومهددج دوا قب مت بجايكال ل تل ثعب نيكس
 و ةاجوم ءوم رةريعب قس لوزي ردوا لوني ل لايخ ع راهبت لن تايح لوب وج قولى ما لوكايابدلاي رتب تك كح دب
 ( لبن باوج) كيال فرط كى دنرز وكمت وج س نوكو ودك لحبوب رورضو وز اكس ىتركل اذ سور هوردنا دابا“

 ةساكا ديب هدابدددد هس دداقري ذسدكاديبءادتباج ككل عا تت شتاوي دكالاءءايكاديي وك ثرإب اة تو و

 ةرايوق يملامجاء ع لبكبول روا كس لب اكمرس فرط يكس آ رس بت هول < 2ناسآ انكاديب هرابودرللب داق كك

 وقس راكإ تورت ىلا ذاك ذارسا ليسو زور لس وج كلت بيرق تتذو ورك انسوم وبك مث ؟ بك و ءانوج هذ
 وعبد مرنم تكة[ #:, تك «دمحلا هل لك .ايكابكر دا آل حس سربق سس: جك كيبإ ب مت لا
 - تمت بع ضايد كادي ناملارابت تمجد كي انلوب كى ا

 ان لابي اتم: لامتسا كس نذرت «َفّرَص يق مال  رفطاعاو « نآرقلا اذه ىف اَْفَوَص دَقَلَو : لوف
 .«لابْماانفَرَص ْدَقَلَو' "جيب تايعي تاج فوزه ل وفم اء لمتتس ب نشا انحض أو

 در وقتساكدن ساند تاس بترك لحاج لعاذ تكل وعفم جس هراشا ل للا «ارئاس ارئاس : قلو
 57 :. ورك ارب تلاد كت لفل يايا «ةلفغلا ىلع لتقلا ءافلا ثيلثتب «كتفلأ : َيِلْوَق

 هك ذ-اييدفاضااكن م ل ءاومهفي نأ ني «يريضت نحن ررص» نأ كعسهراغا ل لا «اومهفي نا نه : قوق

 ل لوعفم هوهقفي نأ كيده لت عل َعَنَم «ةنكأ رواج_لصاك ةّنكأ دتاسك نم رزفن هوهقفي نأ لَك

 .ةوهقفي نأ ًةهارك” وبري تابعي قترواوب ترورض كف اضم ف ذعر

 < عقاو ل لام حتوم ردصم ل : قلو

 جيروم عل اول لوتفماكا ولو الوجد دصم اًروفن . قوق

 ل فرظاس ُمَلعَأ لؤنودرب ئوجن م هأإإ روا خلا نوعمتسي ذإ : قو
 لاحم ننساكتءا ذك ل لاس فوذحت ءارقل وعفماك عامتسا كا داتا. فوزحفاشم « كت ءارق : لو

 -ج زج ككع تاذشرواج
 ها نجي مرمزإد



 مسج كيلالج جف نتلاج هام ١8 هراي (1ا/) ٍءارسإلا ةروس
 وم كوم للا ل لكلا تسدجو رح روك اريل نك !ًروحسم ىا ءاًعودخم : نلوم

 2 اجده رده روج ركوب لكرج لجو تافُر ءاتافر : قوه

 يي تيدا( ن ش) ضْغَت ليث ةسالب سدد« بت انكي راش تس( لافا) ضاغنإ نوضغنمي او
 -ةالبرس وك

 جا 2 قه سد ب حم

 عي ل

 «تانيبو لئلدء تح ظعو < بلطم اكذس كن ايب حسررطررط (ةينآلا) نآرقلا اذه ىف اَنْفرَص دقلو
 لرئرفلو نير يخص روا ل ةلبج شوت ودك جاكي امج راب داب حس.دقيبر طوب شب تادقادد لاا دوا« بيب تو بيغ
 ككل لا« لت كوم ود»دإي ذروا عس للا اجب كس فس دج بي رقيكس قدور ين سم تنك حررط ا لي لديكي دانا

 كويك ؟ نو كح وم بايهاد لاك نآرق ل اوو لبي تلاع كما ءجس قرعاشروا تنابكء هداج «نلآر قري ك كس لايخ اكنلا
 هي نان زرجروا عر لتس ركاروا جس لاهو باداشو بيرس س شياب و سي هي نين زرع ىىكش اب لاثم كن أرق

 -< اجو فاضا لوب ديروا كرنك اق ذي نع ذ قدك كارد < راكا لورا ليس

 راك ءاشداب سددها شداب كيا رطل كيسي بلطم ل يلاكى لا (ةيآألا) نولوقي امك ةهلا هعم ناك ْرَل لق
 نا دبج ساو اهيا ككباروا« تل رين لوك لغرب ثلا ىتووبتمسرسود ب حررط كا« تيل ركل صاع ربل هس كك

 طرد ىقسرايتااب لوك روا ليو دوبخم لوكا وسكس هللا رك هس ب بلظم اك ا, عكر ذك يد صنم نس وكل ودوبتم
 لل لا رك ششكىننبس شعل دوو ون سوم لقد وبحمد ووالء هس قر وبتسرك اك جس ب بلطم راض عنان لوك

 لص كيا حس لي ناي لومادض لتس ملىفي ا بسوي ءانطسدم لئلا خس لاعوداندم يرش لب لادخاكن وبتسصدنج مك
 سرس كيا للم اعمرب شيك ءادضر اد وفوداز [سي ل اهقد نار كي لب ترروص يع علت للا لاب دواومادخ

 يذلا« كت لدتا سكس نازاوقو بسرد تينا لم مت لك تاوك لس تان ميما كس ركتنتفاو مس هدا
 قرسداتجد اترك شوك حس ركل صاع ملغ سرسود كيا دوا اتم مداوي مق مق لي لودر دوا لوبو صنم نارا

 تكسر اكل كيئاشروا متو تارذك ًلادضر انكر دة تادايقفاقادخ«فرظاكو دنية تسروص

 تس تاور بلطماك عج ؤجروا سوتشرفم لونان سن تانماك (ةيآآلا) ضرالاو عبسلا تاوئمسلا هسل حبست

 < لام عرار مس 8 كنك ابك ءالغ تت ئ داب كت كدا لوقا لوط داكن
 روط ىف وكركم وصل كس سذاو نتج مروا تشرف فرص تق ىرايتا جتك سيب لاق كر الع نسل ردد

 دارت ف لتدلو ماعد عن ىرايقفاريغدوا ىفب لكما ناك اهكرانم اخ تكور ؤهدؤ كس تانماكذس ىلا



 ١6 هراب ح01 ِءاَرْسإا ةَرْرُس هاه سنجل جسغفا زل نبَج
 رك ققشرلب سئملاء ب كتان اكم الادب مولع سلا "وُهَحيِبست ثوهقفت ال نكس و” باشر اكل
 هس الاب تاكاداد مسام

 تح لوشن شق بكت
 5 0 لكك اوكا موك فورصم لبد يمقو عن لي ادا نسا نسا قش كت انماك

 “قارشالاو ّيشعلاب َنحّبسُي هعم ٌلابجلا انرخس اننإ” ياحآل هدب ك- اكنفتاقةقتد اد ترن: س لوب ىك
 «لز ةسدكن اي كاب لكرشلا تاس اوك يروا ماشوو لم يدرك لاتلس طفت الةلع دقادوكل و زاهي هس مت ( ضروس )

 لاعترللا( رتب ) ضتبروا ( ىرقب) “هللا ةيشخ نم طبي امل اهنم ّنَِو” يارفذ ىلاعترثلا لدا كس سرب ضب

 1 لإ ةئيرع ا ففعل

 :انع ذب عت كف اعك
 قت اهكذس وبنك جس راعكاناعكد تاس كف دثلا لوسر هوك زن تنس اب رف ناي دوحسس نب ثلا دبع

 -قئزاوأ

 :انوراكتانحمناوطسا

 لس بآ فة ور هس دوذدوزةررط كك انثوو و ابو زوم لح بارك ناو ايكوم رازجر بنساك رلكبج

 (فيرش ىراخي) اوم لوم اخدعب لس نييسد

 :انركم السوكني بآ امتي
 حس تيادر ورم رياج ترضخ لسحب( فير شر لسم ) هت جركايكمالسوك ف رشا لوس وج ترتب كيا شرك

 با لوا تركك الست ليي - تثعبوج_1 وم ان ايتيك سا كلك ثرك اير ف ذة شا لوس كس دوك
 (فراعم) جس دوسارجتوارم حس لاك سابك تارطن ثيل ومب ناي سا قت

 قر جرم دوا« ككرواوروتش بز تجرب كن لاسأو ني زكي اجاج هل هتساروا دعب يكل ب سادعب ك- تايادرهدوكذن
 -ه لك ل شايرش

 هه نش جي مرمر ا»



 عوض كلل ج يشف كرلانَبَج كن ١ هراب ل10 ءآَرْسإلا ةَرْوُس
 حل للا كوب صيصخن كى فا اياعر واو ترق لن تي أراك ذنوج ىلاح عجرارمس 6 ركل ايف يطرق اما

 لاعرج ةفوو سي زان ذي عناكب كسل جس اندم مولتمتسس تدابع كربلا شئاسخ_لاهيبج« قوق نكس لمان
 قرم رطل عنك ن ادع كذآ كرابم تسد بآل ادق زج لف ترضخ آس ماع تقفورب دوا ل
 كت لولاك خيا خس لولد ماع

 :ح انكم شااكوداجرير بكا يك

 كاس ضاوفىرشب اهنا كك ساءاناجوب شاك شرم كسك اهيبج بس نات يااناجدبج ااكوداجهيرجضشتروا ى ىك
 تو و. ةلحا«جسانكسرم ىكثا كوداج قي ا قكح آس «< اسم درو واراقب « انكم ظنون ا يجب تس وب سن

 ءامت ايكوم شا اوداجرب اقفال بآبجرم كيك  تباغحس ثييدعروا اتنن تس نكس هريشو تانج ريرعبط بابسا ضان

 ناونجم ب لطم اهنيك روت ذكي آك جس ب لصاحاك ا كدي د تكا هس ناآر قروااهكروت كي آس دافك دج لي تعآ رن

 -< لالاراعما تيآل ارك عدم ك لاه لا فذ نآر ديد تى ىاءاانا
 دج هس لون ناش اخ ليا كاين ومضؤج ل تيب رصد لبي حس ضيدان تايآ خلا نآرقلا تأرق اذاو

 ديت كبمالا لم لج لوم لذات «بهل ىبا ادي تبت ةروس لع نآر قب حب كعسايكل تسريب نب ديعسف# يطرق
 ركود اوك اه دوجوم لب للجن رصركوبا تررطحتنذو لا لك م لاب قفل ب آى دين كا وقس داكن تمن

 هس تاب وكلاب جس ناب ذدب ذب تدوكيي لكوكب بأ اج ثم سس لاهي بآكا يك رع باهت سس فق بآ
 كبده انج « يدرك كاع مدرب ىلاتدنلا نايعرد .ريترواهح لا لأي رف ب آو فيلكا لايك تل 31

 3 قرت كراهة قاس باك نكروب بطاظرلا قرص, قكييرد# فال ثا لوسر رك يت ساج

 قبادصت كى اى متلك ب لوم قايد جس اج لد داع لم لج تك سو ترعش لوك دوا داب ذ#ربكا قف دص
 ار فذ بآل امد ب آس لا ايكءايك رع ركاب دصدعب ك خاب هج كس لا ءوب حس لش لالاو ةسدك

 قرع -بداتركمدري تشرف ليا نايعروهس لدواعي قد لابي هد كج

 حس هلع نار قد« نيار عمه ثاذ تحاسب كل ارك نسف «ةساج ذيب لولد دوال« تكن انك نك
 ريح ل كشلاد وا« لو جاع حس فس دكل وق تييارب هلك آر قنا اكروارصاق ستتم كس نار قلد ناك جس ب بل طوب علا

 ل سوء كك اهب قت نس م ناكريح كس ترف ئاوكن ا لس

 انوع هرتز ورايودركرمولل وا اهتانبكا«راقكو نك شم نوُثوعبملاَنإ َاًنافرو اًماظع انك اَذإ ءاولاقُو

 جر فتش كوم هزي هذي دكا ثدي لوحي موو بحب دوا ققتر لت تيحالص كدت لع متو دمك لحا ب لكم
 ت01 11 اا ا حلل



 ١5 هراي 0137 ٍءآَرْسإْلا ةَرْوُس ٠ هاه عيب 03ج شفتك نم

 رعت وكت ايح كى لوب ب ل ملكة كح دام رف لي باو لس نا ب آء جاتك ناب ناوكوك سوم هدئذ كس لا قة اجو
 هدوم تنك كس جس دلروارقي لع نس كل بق تايح سرظنى راربقزج زج ىلا ىلوكايارولاي رتب اكن تلمس تك

 تقوى ناك رم اك لاني درا رق تايحزاريجبوكعولروارتي « ليثيوم ةساج كس هرخز لوجو «ولو إو ركوب

 هدتز وك ير وا بول بج و لكي هر تايح كت تتفووكي يي لي نادك لول دب الخ ىف 1ث ىلاويح تايح قب

 كوم لكشم يك فخجي كرت وراي ودوكى امنا ءاضعا زل بال كش ليو نكس شل اانرك

 نكي منيب دسهب ينطق نحف ةددكلا راكد اووي نينسؤملا َقيلبلْلفَو
 ناميالاو ةبوتلاب كتير ليمْعمَلُذ ىب نسحأ ىب ىنلا ٌملكلاو ةوادعلا َنَيب هايد
 لبق اذبو ناميالا ىلع مهزيجتف هيلو مولع كلاَمَو رفكلا ىلع توملاب يكيْرَي مكييذعت افيد
 ّلَقلَو مهلاوحأ ردق ىلع ءاشاسب مبْسُخِي نصلوِتِطَتلاََنْمَلاَكَو لادقلاب رساالا
 دمحمو ةَّلَخلاِب ميِبارباو مالكلاب ىسومك ٍةليضفب مهنس لك صيصخلب ضع نْيبنلا ضعبانْلَصَف

 ةكئالملاك هدم بلا مبنآ مث نزلا مهل لق ©روواوأَيَتاَو ءارسالاب مالسلا امهييلعو هيلع
 نوبي ةبلا ب نودي مك ريغ ىلا .د هليوغ الور عرطلا تنك ولف ربزشو ىسسيعو
 تيكف هيلا بوق وب ىذلا اهيَِتبَي ىا نوغتبي واو نم ٌلدب مَ ةعاطلاب ةبرقلا ةَلْملامك!َل] نوبلطَي

 امنا "روع َناكَبدَعَإ بلا مهنوعدي ثيكف مبريفك َذَعنْاكَو تضيع ريدب
 ١ هريغر ٍلدتلاب اَدْيِوقبدقَودَعمْا تومداس ةَمقميللاعوم منحنا ابلبأ دسرأ يركن 52

 ةكم لبا اهخردفا ىتْلا تلال ونآََعَتلَمم انودكس ةاوطنم ظوفحسلا جودلا لفقد
 دقو كالبالا اوُقَحَتْساَو اباد ِءالؤبب ىلا ابانلسأ لَو مبان اباَتْلَسرأ امد ولولا هدد

 اوكلبأف "هب اورفك اةوملَطَق ةحضاو ةنيب يصب هيأ َهَقَلادنَيبأَو دمحم رسا مامتال مهلاهساب امك
 ةردقو املع نيلي ط احل َناَكَنلقدل ركذا و اووي ٍدابعلد ههوكلِإ بازجعمدا تلال أَم
 ِءارسالا لين اًنايع كَل انلانلعَجْاَمَو مهن َكُدِصعَي بف اًدحأ ضخت الو مهُفْليَف هِتْضْيَق ىف مدمف

 موقرلا ىمو اغلفة اهب مسربخأ امل مهّضعب داو اه اوُبَدكذا كس لبا يات
 اهب مهو هئيثُث ىيكف ٌرجشلا رخُت الا اولاق د مهل نتف اَبَنلعج ميحجلا لصا ىف تبنت ىنعلا

 هاربا ذيرحت مهدي
 هم
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 نجاة جحش زلم هام ١ هراي 070 ِءاَرشإلا ُةَرْرُس
 برادابت” رك يهد هس روج لكووروا «بسرماظ لكي توادع كى ا تعج نانو الحك اكن انا نافيخ قي «

 هس ارفمرريوا هداه ذك نامئادوا بة اههورلاءج.انناج دايز تنبع تدبنب ىراهبق ل شه داب داب
 تناك اييتب لبكرك ني رادم ذاكن وكيس ف مةروا د باطل د تدسيرفكا 1 اعاني د باعد ملا

 2 راب ل تقولك ني زروا لونا هدروأ « اكلي حس ذس+ لذات مككذابج مكي دوا لب دكر وبري ناميادكنا
 وك ورب نب ما يقي دوا «جاتركض اخ جتا كس نا < انتب ايدج لب طم كس لاوحا كس نلادوا جس انناج يل وكس ل

 رك كيك كمت 9فرشوك فتة كوم الشع« د تليف وصل ياو كل يارب حس لمي نلا جس د تليضفرب لن
 اورو( ريو تليضف )ديل رز ل ءارسارفسرم سوفوو نادك ففي تروا ل كاطع رجرم اكقودوك للقات كاريرا

 ردوا كوالا شم وم تكل ووبتس هوالع كس للا مق ن تر كود هب حس نا ففي آى اطعدوب ذ ذ# موكل
 يي ليمتروا نو لع لاذ سرسدد كل (ركلرب) تروا ل تك كر ود« فيكى تس م ةندو نايكي وكن لا يزع

 هس ناوكتس ل ناكل يت جسد لش اك برق حس برد يساره دك تع اطدوخدد ل تس راكي كب ويتم لل

 هلا ' لدب ساو نوعبتي مسهّيا) ؟ دم لاعايكاكب رئارن ول ؟ ساجوم بع رود إي نه لاو

 ع لادن ان لورسود رواراو ريما كس تقر كى ا هودوا < جركل ليس ( اكسو بيرق )هوكس بيرث

 سرت يي تقي ؟ لؤ 2س راكي لوكس تييح كف وم دوت لا كول يري قف ل جسد لاس تس بااذغ

 تمم ديل رذ لس توم وك ا مكمل لن لاو قصفارم سكى ما قكلوكروا لال كس دس لذ قس بازعاكب د

 ل تناناشن لثمن جسوم احلل ظوف# رول « لي ددن باارفع تتكلم هل رذ كس هريخو لت اب ني درك كلب هلي حس

 قاد تكول ( لوز قس, رف ) نا فس مك بحب مكه احر كود ذس تاب فرصاسس يي تاز ار فيكس لكى

 نق سوو كلم تس اجا كير كيس اي هس نا زمر فيكس نا متر كروت يد اجت سلو ليكن ا

 عراد وب دومتف# مروا ل كك د متاك تبن اك كس ذ# ركوب كن سكس. رك مروا ة اجو تلكألب
 وكن وكول فمك روا «ك تيدر كك الب هوت كى ركاب( كا قت يكمل سا ذ# لوبن فى طع ثواب دوك هز
 مكاقت ب رف بآذس مت بج وركوب دوا ل آل نامياهودكاج لت تيب تاز لايئاشن كك قت اكعد

 خللا يآ« لع لع دضعق كس لاا هو لق جس اهكرركط احا سابقا كح تردقروا مل اكن وكول فس بد رتريشالب
 رسم كيس ماكي دج ل قس تارك كت ظاذت سنا قداببت» دة فوخ اك لرواية

 قى ورب ( كتقاو لونا بحجروا قدركب ي ذلك اذ سوباك كل سا بس شل 1 كل كس كلبا هداياعكا
 موقذهوروا بس قلك ت نحلل ب نر قري سرك كرت خرد لااروا كل وم طيرة سس لب نا( نامي الا فيعض) ضب و

 اهكفذس لوبن بج ايدانب شن ز12- كس نا ذس مب قتوك اما لم دقط هج هس منج كس تخرداك ( موت )
 كالا اللا ل



 ١5 هراب (10) ٍءاَّرْسإا ةَرْوُس 69 مسي 0 جشف لج

 أ نار اراب كيث ساد مهيد كس اوكا مت كك هكا ررط سكك رجب لس قب دالجوكت خد ظل
 تس, دداماب سى ذب( روا)

 ا 1 0

 ليو ب ا

 ا مة ىتّلا ءنسحا ّىه ىتلا ةماكلا قوق

 -_لوقمركل يس تف فوصوم, كف وج ةملكلا تفرك لعلم لوصم

 د( درك راشا فرط كش يبن اترجو لك ىلا ركنا فوذح ةملكلا لس مالرضمناك اولوقي : لوم

 رفلرو ارسم ذبل جس رتخم لقب ل نيرا «بيقك نسحا ىه ىتلا ةملكلا خلا لعام كبر ّىه ؛ :َيِلوَق

 -ايكرم تقرت اكل يعدد كس
 .اهريغ و ةوبنلاب ىا ءءاشامب :َّقْلُوَه ٠

 هم ناك تسبوا تايضفىك النفل ةياعر اد ترن هيبختري تاب لش لا ءاروبز دؤاد انينآو : قوق

 -تس كلذ كك دس ناك قكى ل ذانروبز ومهند ذب
 لصريموه لعاذاب لن ن وعدي « لوصوممك نيل «فوصوموراشا ما كيلوا ءممه نوعدي نيذلا كلوا : قوق

 كيل وا ركوم لمي ركل مح لض ل وصوم, .لصركل ئيعس لوعفمروا لع خيا نودعدسي ءزيتيعس مه «ٌةهلآ فوذحل وخخم

 رب كءادتبمركو لمت ةليسولام هبر ىلا نوغتبي ءارتبمركل مس تفصزوصوم تفتك وضم

 لمج نوغتبي رواءادتبمر كل سس دنم لريملدب«لدب نوعدي نيذلا دوام لدبم كئلوا :بيك كرسود
 ماكل اكتم
 وه ْنُم ىغشتبي ىأ هوم لدب حريم ن وغتببْ يأ كس تسرد ىكيدوا« لور ادم برقا 0 قوق

 دهس كرات بيك وبي نس قييم العرمم :هّيود نم فيكف ةليسولا ىلاعت هيلا ُبرقا

 كتبا طم مدع ل تفصو فوصوم ازبإلكةقانلا كن ج_تفص كف وزن وصدم ةيبآ ٌةَرصبِم .ةرصبم :لْلوَ

 -ايكتم تاركا
 -< هساكرصإ تيور ل تت ايؤر لجهراشا للا ءانايع : لق

 - ياني شأن اجووك ووو ذس متن يي ايؤرلا فطعاكل ا «ةرجشلا : نلوم
 ك1 تدلي رجل نلعا كرمي لاو ذاهب سري رج تاتي جزاهم لا « ةنوعلمسا ةرجشلا :ًنوَف
 -لي سياق لوك

 ه| نرش مزهاد



 مهجة لالا ج خف تكل انبَج 0 ١5 هراب 000 ٍءاَرْسإلا ُةَرَرُس
 دل سك سد يسع

 ه0

 : لا اج قرت سكس قي دال انو

 ق_ ركون ع لب مج انكساول ةداسف نايعرد هس داهيعس نادم الكر ابقتج نايس لارتكاب ىارذ كن ابذ

 نو نانا حس ىراتفكمزوا ى الكل بريش لالا تاملكبسزيعروا تعا حس ناابز لي كل اهتسا سس طايتطاوكن اب تنقو

 206 مر وامش اتفشم ىكيسس نان 7م ترورض قوتنا باكل دوا كرش راكد لا« طعم 2006

 جركل اكء ع قكركا هب دانعو ضو دايز كل داهمت مب لولو كس نيرو رافكى يقع ا بس ىارذ كن ابن« ليكون

 -ايكايل حس نا لح ساس لوب تيادبوكى ندد! نوب علق لود حس ى الكت فروا

 :لواظ اش

 ذم ضيا رميا قوم لاذان لش هس داب كس دقاو كيا ةقئلاتةقاققر خ تست تي آيل رف قرم
 هدارااكل فلس ساروا ايد باوج تنتاك ا قكذ_ ةقلقتناقققر تحررت لع بادج لس لا قد لكل ةقالقتاقاقتقر تتر تح

 - لوم لان تم آي يري لا ايكدتاديي هرطخ اك اجري ك كب نايمرد كس سليل لم كتن كس لايك

 جاكي ر ذك كلم ضعب ىلع هضعب انلضف لسرلا كلت نومثي ضعب ىلع نييبنلا ضعب انلضف دقو
 دقلا ءا الم( تقف رحم ) قع كلا كح تلاسسر وكدا ايلا تح تتلكدج جس ايكك ا ارج د ل باوتج ك .لكر افك ابيب وكن ومتكىكا

 دس رايقفاك قدفلاي اني د تليضفرب ىن ودولى ىو نركب قتل كس توبنو تلاسروكى يا رف نس ىل اتت

 قات لو وو كس لوكر زي دوا لوتشرفوارم حس هنود نم لم تميل لا «خلا هنود نممتمعز نيذلا اوعدا ٍلق
 لا لئاعاكتييبولا تافص لير وا تكد ثلا نبا ىلاسيعروا ىدوبي ليمنج ير عجور رع تررطعح اي« تس كيك رتب هو

 لاو ب رقاكب ذي ادوخ يدك ساب داجاي الت لعب تي آلا كل لاا« تس دكت دابع ناكر شم كنج لي تانج هدب هل

 -ل ةسدؤ تباعا لادوا كر ديما كتر كادوا لين سد لع كذا

 ركايكبلاطم ل كر افكب ج لوم ل زان كفو لا تيآري نولوالا اهب ٌبّذك نأ الإ ٍتايآلاب ٌلِسرن نأ انعم امَو

 هس ىلاقتدثلا م لا كح دم تشاكل ابوك” ساج اي داشج تسال اقياوكل وذاهب كس ملك ب اج يدان اكس وسال افصدوك

 هن نامياهد ىكدعإ ك- لا نيل ث رايت كل < ذك دل مث تايلاطمكس نادك اهتم اني هي دذ ك اكنفقةظقت ليرتإ

 ارو .بلاطماك لاكي فدي وكتاب سا قكذ_.ظتفقن ىف « كك اج كد سئأتسلب+ سفر يروا« قتلك الب كن اس
 5 - ل اج جن ح تكا لب لن جايك

 <( قشر مرؤإزول سس لس



 ١ هراب 11 آَرْشإلا هوس 3 ضال تزلج حفتر نيج
 «جس كت رعب تيورريجت ا يور اذ نب تروا امص سانلل ةنتفالا كني ىتلا اي ءرلا انلعج اَمَو

 روا« تكسو طيرمدو تسجد لكل اكن ب ثعع اياكهتخ. كك سولاو نامي ار ورزكج عتق اواك خر اررخم سس لا دارصروا

 دارمتس ةنوعلصلا ءايكل م م” حرارعم بش ذة ىك هدباشم اكل جس تخرداك(ربوحت ) م وزوار مس تضرد

 دهس كعلرب نولاو ناعك

 ايي َتفلَحْنَمِلْدَحياَْلاَو سمي ادَدَجََف ءانحنالاب ةيحت ةوجس مُدِلاقْدحَباِةَكِلَمَْلعْدَ زكا و
 ٍرمالاب َّنلَع تْلّصَق َتَمّكَفلاَذَه ينزبخأ ىا َكَتْولاَف ٍنيط ْنِب ىا ضفاخلا عزنب ٌبصن

 ٍةخفنلا قو ىلا اًرَظحُم بهذا هل ىلاعت لَو هتنصغ ْنْمِب مهنم هاليلق الإ ءاوغإلاب دي
 ثخّبسا ٌلزْفَتساَو الماك اًرفاو هاروفوَرَج ْمُيَوَتْنَأَز اراَرج منهج َلومُهْنَِكَحَيَيْنَمَف ىتقألا

 مَهْلَع خص ُبِلجَاَو ةيصعملا ىلا عاد لكو ريمازملاو ٍءانغلاب َكِئاعدب كيو مهنَتْعطَتسا نَم
 بصغلاو اوبرلاك ٍةمّرحملا وما َقْمْفَََو ئيماعَملا ىف ةاهشلاو باكرا مس َكيجيَوَكَِبَك
 نينمؤملا ٌقِاَبِعَّنإ ًالطاب هارورعإلا كلذب ٌنيشمهَدياَمو ءازججالو تغب ال نآب هلع انزلا نم الواو
 ننشلا مْ ييَدلمكَبَر كنس مهل اطفاح هاايكَكَبققلَو ةونو طل: نطالب
 ُةدعلا نُطلا مُكَشَماَذإَو مكل ابربخست ىف 9ميِحيِمكيَنكدَنإ ةراجعلاب ىلاعَت ٌةِْطَفَنمفََتلر بلال
 ىلاعت هيلا وعدت الف ةبلألا نم َنودبعَت َنْوَطْدَتَْنَم مكنع باغ َّنَص ٍنرغلا ثوخ ِرحَبلاَف
 مُكَلَصواو درغلا نم مْكْماَتْلْكَوُب الل اهئِشكَيالو دش ىف ْمُكُنآِلهَدَحو هنْوُعدَت ْمكّنِإف
 ىل ِرَيْلاَبناَمْكيَفِسحيَنمَتْنماَوَأ معَبلل ادوحج هاَروُفكُناَْنإلَناَكَك ديحوتلا نع ْمْتْضَعربلال]
 اظفاح ٌةايكْوركاوُدِجتالَمَت طول موقك ءابصحلاب مكي ىا اصاَحْركيَع سريا نوراقك ضزألا
 اخير ىا جيلان اَنِصاَقْمكيلَع ٌليِريفىَرخأ رس ةَرَت رحبلا ىِهْيفكَد يعين اْم حمام هد
 ه اعتكاف مكر نكب ٌميفكم وكيف مككلُ ٌرِبكَ هئَفَصَفالا 'يشب هكا ةديدع
 ٍريغو يتلخلا ٍلادتعاو يطنلاو ملعلاب مده اَْلَصَف اَنميِكدَعْلَو مكب العم امب انُِاطُي اًعباتوا اًريصن

 | .قومفدرَو نضسلا ىلع رجْبلاَو باودلا ىلع ريل مْمَو يوملا دعب مرابط هنسو كل
 ا لمشت اهباب ىلعوا ام ىنعمب ْنَمَق ايضش شوحولاو مئاهبلا ك اقلَخْنصتِ كِل َحمهبلَضَوِت بطلا
 .ءايبتالا ريغ رشبلا نم ُلَصفا مبذا هدارفآ ٌليضفت مول الو سنجلا ٌليضفت ٌكارملاو ةكئالملا



 مسج كلل ج سف كلامج ها ١5 هرأي 01137 ٍءاَّرْسإلا ةَرَوُس

 12ج بؤر يرد رت تاس ماا بل وظفا_مبج روي اتوا جم
 «ج بوضناس بي كج فتيضذع (اًنيط) ؟ايكاديي حس قل ولالا لايك بسلا« كس را ع اوس

 ءاكد تايضفرب جب ريد مكاكودجت ( كت )وساخن ف ةاكاقت ل باق لا يايكى بكد الجابك ( فس سا ) نبط نه ىا

 قر تاب” ل كتم قمن ةرلا عريسا مح ءايكاديب تاك اكن ذاق لعا سومر سلا ل لكلاح
 ف لاقتشلا اجب كن كح لي كو[ تب حسن ناك ولا ذكى ناكل اكدولاك ىلا كساكءاوفا نق

 زادباج/ةرمكب لبس 761.13, كض +7 كباكل»1 40 لا
 راوس ةيبسا إي نلاروا ل السي < لس السخي ركع و تاك حس تيصخم وي ر ذرب روا جساب جس سلب ناوكل من ل

 ل لاي مارتروا « لت ايي دارم سس ةاشم رواراوسزوخوارمس ليبخ روا( لس ركلاهتساب ترب م الاه يت #اايب دوا
 رواح اندم هد ز دعب كس ةسرمد مكه ركع دعو ت نااروا د اكاد صح نيا ليد الوا لكان زروا لاءاكبستخنروا لام اكدوس الشم

 رتب لورنب( سلخ ) نور يه« لب اوسكس كسوظدوو اترك دودج حس نا نلاطيروا س بانك اح لوك

 اراب مي دوج كهوف بس اراب لاك فرط قرت كه تظان كنا ب راكب آردااك يسند وذدوادباق

 كس ركعات دابر وبتشك ورك سي تقيقتورك لح ( زور ) ضف« ا هيبرذ ل تراهت كاتس تال ,

 باف بسوو حسمت تو لا واس ل آت بيصم كف وخذ: قر ري تلي ردم بجد وا س نايرمهري لام داب
 فيو تقوس (ئثلرم ار نحيل كا راحت لاق 2. ةس. لت يسوم ثول لي اب
 مبرمج انككر رود تو فرضا[ ارك: سو: لع تبيعم ىلا مت( تنذو سا )ككل ساوم تراب وك( يرشال) دعو
 ايكدق ركنا« وتموت ع نانا رواوم ترمب خر حسديح وت مزاح ايي داهنب لمن لل وكم روا يلهب حاتبس ذك

 كس اطول م قل د الجاوم زيت ىلإركت مناي اسفه لبي نط ز ننام كس نور اقدكم توم كوفر تس تبلل ا

 ناي ردو هوك كس وم رقيب سس تايللا مايكرو اي ناي ام لوكالاو ذاب لا تري دك ى دابكتي قرنا

 «د ذولا تشكك راهتروا د دكرركذ اك اه دذك كري سترك اوم تلا نشب دالي اوم لافوطي تروا تسال
 مك قيام اياب ءراكددم لوك للسن ىتالاو ذ كايتج رام لوك تاب لاوكم نري سدرك رت بد سكسرفكه داهم

 لارتعاروا دي رؤ كس قطع وكمو د الوا مروا ءكك لك ريذاي حس مت لئلا سلس لا جس ايكدجت اسس دامب فس مت كيج

 ايكراوسب لوروفاج ل لسنا ف مترو نقب اتركي دعي ك- توك يبن كادوا ب تنزع دير ذ كس هريفو قل

 رواوتلاب .كاريبج ىد تي فرب تقولك تب قياوكن ا ذس مروا لا اطع لزج هزل ايدكن ادد ءايكراوسيب لويتشك إي رورو ا

 «(وشجي زل سل



 ١5 هراب ( 10 ٍءاآَرْسإا ةَرْوُس له مموج فئات نهج
 سنجلا ىلع سنج تليضاوارمروا لاش يي لوتشيفتيقوفب رواج ب لاح ةييسااي جسام تمت ْنَم ءروناج نس

 لو لنا سر شبر م ووالع كس. ينال كال لك لحا بعز ال تليف دارفا حا كس لارا« <س

 ايراد له 000

 ل
 بارع لك وكاك اا ذيل ديكاتكدانما كب طالع دلي اكن باطخ ف تناك كير ءىنربخأ : موق
 رواج فوز ىلا؛لوعفماك كتيأرأ ب تف اذه َتُمَّرَك ىذلا رواج لوا لوعفماكك تيارأ ءاذه رواء لات

 ده قدك الد تفحص فذع لاه ََّلَع ٌتْهَركّر ل هد

 دج باو اكل اوس ياي تلف قلق

 ؟ىكك َتْلّصف ريثأك تفرك اوني
 تانوم لبق او ىلع لاك يركت للعا باج

 كناشل ضمها لو نكس لاا ءج ضوى جملا دج جس لاح باهذ «بهذإ لَهَمُم ىا هَرَظْنُم :(نْلْوَق

 بر زكركوو ولع ايكودارا ذقلج ئك#ث ةقرتخخا ىذلا

 عب بك مك ءازنج رواعسر يكب ان مه لش هنم كه بادجاكل اعل اافاضايب مهو ثنا موق
 < لائكتنقب طم لب لولود« كرضاع

 وريم وذوداذلاءإي هي ديلي بم اخوك بط اخرجت ه ُءا زجو ك ءازج ممنهج نإ لسا ب لساع اك :يلجج
 - ايكوم تا ارتعااكتفلا لع

 لارج ير ضاع رك دحاورما( لاعفتساال ززفتسا + : قلو
 دحاو خيصءاكل واكل م كلر ورضي ءاكن ورك يوب اقر ورض لب« اكتول كا ؤرورضل ع ( لاعتفا كانتحإ) ّنكِنَتْخاِل : : نلوم

 لم لاتنام اشرح

 دك وكيك اعكا س7 ءاك ل ودركك جن حررط دول لَن ٌناصاتسال : نلف

 مكلصرأ :لو
 ؟ىكلدكك مكلصوار يضم كاجن ناو
 كى داقجو كلت لكتسردلوج بروم عنو ىلإ لص لابي رواج[ مى لا لصالم كاسجمن لك ينج

 -جانآ ىلإ رلصاك با نبك ألح مكلصوا مكاجن

 .ةاصحلا ىا ءابصحلا : قوق



 وها 10ج شف تل نهج ناين ١5 هراي 010 ٍءآَرسإلا ٌةَرْوُس
 دهن عت او ضازتل اكدت اعمدعازبل < يرد, لت تر فك امب مكه هداشا للا مكر فكب : ناوق

 ركام دم ناويتر ملء كركذ ذلة لاابع ناو جس تابدوو ىىت لادتخاروا « قلخسلا لادتتعا : قوق

 جس اناا فرط دموعك ابك نس اكتج دم ففرط كل عك ناسا كيس اجامك

 -ج باو اكل اوعي ذاضاي «سنجلا ليضفت دارملا : و
 ليو لف سوتشي فم انقتلطس مد آى مان قفطم كسل لمن نوي
 - لؤئاشا ضاغركت نيب لضنأ حس وانا ماع دش رف صن شن دارم تليضفرب لكل ضمد آب ل يو

 بتايا اذه

 داوم لأ يبي قت شا رتخاوي 1 ريثك ىلغ" اظئلرا :يْيَبحَي
 2 ته سد ب

 جدو
 ذللك لابع نبا ترضخ ؟عسدارمايك تس ذادآ ل اطيش (ةيآلا) كتوصب م هنم ٌتطعتشا نم ْزِفَتْساَ

 قلقا ورود حس نقلل وكاد دذ كس ننج لن يزاد كن طيش يس لاو كبح يما زطروا ف اجب ف كلك اف

 ءورقب ةروسصق اكسو اكلات مآ« لت مارت بس دورمو عر وا قوم رياك مولحمس سنس( ىطَرق 0< حرك

 - اي ارك اك ما قال بي ضر وسر وا« فنا ة روم لب زاهوالع هاي آبترم ل و لاهي جاكي د ذك يروا فارغا

 هس ىف“ اكففت اليا مدآسك لواء صقتوك تا بوو تو تس ركراكلا حس هربت اظلم مدآتيرط> ف لا

 مك يدب اقم كس قاما ؟ ىدي د لديك ت ليضفو تبق فرب ل اوكىثسف# باآ, سوم قول كك آليا« كك تك دب

 ا او[م اك شلح اهتمت انتلا ليات ىتن لاوس اتوج ست قالروصام ىلاك سن ات لاوس قلعت ل_ رك ولحم تفكك
 د لاك اوج ركد جب تافثلا لاق انوك اوس للا حس جو بم اتج لب ايا اك رك مولع تسمح ب سلع كمت كس

 اكرسود وم كت ييب لكن ارواايكا ديب وكنا ذس لش وكت اذا ىا ناك ة يسد تايضفو تبق فاك سس ب تاب كرسددايك

 دق زج دلءالدا راس ىك ةقفيافةلتتع مدآل م ون قكى كرون تسس اورو كرم كن لكدتز تما ركل قوي تاب

 راش الاراسانياذجب_اي اكد نوباق امتي لودنب صلي ريدك ايد باادج اك اذ ىلاعت نقتباكن ولا فرك ارك ليت
 بارع لء جارت اًكوم لاح قو لاكن اك ل موباق رت وو ركا صلف د قاب هس ثودد جي نارك

 ويوم رتل ل وكاكل وداي وراوس اكل لس تقيقحا دى رورضير كل كس ركل ل ىلا هك ومر أق ركل وفود لع من

 جس اتوم لاعتسا لي قش كس فس كف رصرو زارول دج ع هوايا
 نبا ترحيل طم كت كرش كن اطيش لشد الواروا لاب كس وكول دال و الاو لا ومالا ىف مسهك راسشو

 ناو يابع يكف رص لمي لوم اكم ارت اي وم لاح حس لوقتي راس يس لاجلا 0 تانك

 «رشو نوه



 ١5 هراي (10) ِءآَرْسإلا ُةَرْوُس هاد مسج ملل ج شف كمل انَبَج
 كدالدالى يروا قاس ذو مارت دالوا ءتكرشب كن اطيخ لي دالوادوا جس تكرش لب لا كن اطيخن وم ساب

 كح شوري لكن ا اي دكا موسر تاكرشم كل كس تلظاذج لكن لا اي هرميغو لن ىب ء ليي ء تزل دبع أشم عكر مان ناكرشم
 دهر انتقاده آ ارز مات

 يوم نمو اوخنس لصاحو كن اسنارج كس نانا تيقيحر لضخ فش راكمدآىب (ةيآالا) مذآ ىنب انهرك دقلو

 تح رابتغاورعتم فرش روا لقاتل نق هاا اع سال بوت ل

 نيب اليعوكق ولك رسدد كد و ع ٌلارف اطعوكناسنا ف ىلا ترلا تيه روا تمم اق رف ءتروصو لكش لك عررط سس

 ناويح ل يكداجيا لزج داش كك تحارو مار يس ذس لاهي رذ كس لج كى ووكن انا لقتوج « لامر
 تال مدرس لارين

 ريخلا ٌبِحاصاي لاقُيو مهلامعا باتكبوا نالف ةَمَأ اي لاقيف متن مهاب[ يلا َلكاَوعْدَيموُي رك ذا
0-1 - 

 ىف رئاصبلا اوُنوأ ءادعشلا مبو هيي يشكو مم لوْ ةدابقلا موبوبو رشلا تجاس ايو
 ببي د ر 25963307 5321 22 5322

 مِذهَف ناك : ولا ةرشق ٌردق هيت مهلامعأ نم َنْوْصَفُي َنومْلظِيالو مُهبكَن وفيت اينذلا

 اًثيرط دعب 9ييَصَأَو باتكلا ة ءارقو ٍةاجنلا قيرط نع تالا وَ يقحلا نع عَ ايندلا ىا

 و372 طخ قي هيلع اَوْحَلَآَو ْمِهْيِداَو ٌمّرْحُت ْنَآ ملسو و هيلع هللا ىلَْعَهَو اس دقو يعيقل ىف لزنو هنع

 223 ٌكِلَذ َتلعقول ا قرت َكلاَيِحَواَىِذْلا نَع َكَنوُلِرَمسَي كيل اًوُبراق

 دبا وكر 5 لبس 27 تيزاف كلل ةصملاب نحنا ىلع كن
 كنك دول ]براق نك أ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىف ٌحيرصّوِبو مهجاحلاو ملايتْحا

 ةرخألاو ايندلا ىف كريغ ُبَّذَعُيام ىَلُمِي ىل ِتآَّمَمْلا باذع ٌفَعِضَوةِحْلا باذع َفْعِضَتفدل

 ُضرأ اهّنِإف ماشلاب قَحلاف اًييَ تنك ْنإ ُةوهيلا هلق امل لزنو تم اغنام ةاصايلعَكذَ كدت

 َكْوِجَرَخآ ول ًاًناواهّنوَكوحخَيل ةنيدملا ضرا ٍضلاَنم َكَبوَُِتسْلَواَك ةففخ ّنآَو ٍءايبنالا

 نم مهين اهيبشك ى َلمثدبقََذعََْتم نركب رع هه ببن َكَفلِعَنَعَببَ
 ديدن 0 4و مهجرخأ نم كالبإ

 22-0 >بج مده سلع 7

 ابا إل « كح لي الب دختاس كس لأ كس اوك( تضا) هوركرج مت ناد لن كتب ايانحكر ديوك د لا : مي

 تروا رت حاصس اك ساج قدادن لل :كيئاجيالب تاس كس لانك ناوكن اي تمما كات نالف#ااك اج
 هعازشجي مرمنإد



 سعج تالا جسغفكتلاَنَمَج هل ١5 هراب 000 ٍءآَرْسإلا ةَرْوُس
 ايندروا بين شخ كولي وق كي اج ايد لمان لب دياب لب اد لج حس لن نا ف ءاكوج داك تم ايقه ودوار شبح اص

 دقت ل لس ب لامعا كس نارواك ليتني( شخ ىيخ )ول ومان لامعا خس كولد وو كت تريصب ب حاصل

 لمي انروا تاهوار ىلع ترزخ آو 3 ماب راصدلا حس( ىفج) نت ايند ساوج وا كس اج لش اى رباب كس

 فيقثىب تي (هدتخ ا ) دوا ءاكدم رود تبي حس تسر هار ساكو م هاد ةدرل مث هدإب رول كس راهرلتا حس تن ذب كس

 هب تاب اوال دانب مرتوك( فت اط) ىداو كنا دك يكسبل طم سس. ةقففن ىو نس لوبن بحجج لوم لاذان لي سس داب كس

 راع بآل( ل دالكك) لي داثج كل زان ب آس متوج حس ىو اوكي آف دلير لك اهق بيرث يشالب دوا ايكر ارا

 تنل انب تسوداني اوكي آك ولي ول بح تنل اك ب اطم كس نك كس نا بآركا سرك ت دن كح مولع سا فرط
 جو كرارصاك-ناروا ىركليحري رش كن اب آ كام بيرق ف تكل مئات ب نت وكي آمن هيب ر ذك تظاذخ رك اول

 بورق هوم لكأ, ش ردا سوم للان يآ ةقنك جس عترص لبي تاي ادي تس اجومج لا هي تبي فرط ىكانلا حس

 وج انك داك تا ليش فسر با ذع انك ددوا لم ايند با طعانكو د 2. اصير ورضوكي آم قل ةاجوم لاب بآرك ا دوا سوم

 را ءالاد فس اجيب تس باع لسا ثم تساي .تراكردم لوك م لباتم هس دامب بآرك حاج ايد ليي ترث ًاواين دوك ورسود

 هول لح ا ةاب دج ماش لل ىف بآرك لا بكفي بآ فس دوبي بج كوم لذان تتقو لا( تي آهدنمآ )

 تس دي هالي آما” دثاعلا تشيد لا مدق كس آكل بي رقت اب هيشالب دوا جس ني ذرس كء ايبنا

 كالب وكن ارم تدم تب كة ساي رش لدي دعب كس باى ووغيب ال ةيسد لافوكبسآك دليلا« نيد لاكن

 روسو هس لام كح ذس كك الب دك وكل لا ثم اجت كي حس بلآ ف # مكوك نرخ اك ولوسر نار وتد ىئاينااناج ايدك

 ها ف أ ديت روت داعب بردا الاكل( ءايبنا) نا ذس سونج ب مكس

 لن رايصم ب دفا ريفا ع كفانا ينم ل كس ذ كتلك تحال ست ذوخا س ُسْؤَ علل ,سانأ : ناو
 -هساتؤاهي بس [يتروادعاو ثعؤسرو اركب قالطااكىاهس لأم ير واهتسوخ ا. حس لان ناسناك جس

 .رشلا باتك بحاصاي ىا ب فوز ف اضم لم لا ءرشلا بحاص اي: نوم

 -ك لاعزي خوخ ءارورُس نو ءرقي ىا نو ءرقي :

 ةاونلا ةرقن ىف ىذلا طيخلا نوم تب« ةاونلا ةرشقر يشأ ليتف لس ماطرمخم « ةونلا ةرشق ردق : :نلوق

 كامرا لشن رق © ريلق © تق 0 « لين لوم لزج نين لم لك روب كل سا سك لوط

 يب حبحب بس _ تا مرو



 ١5 هراي (10)ٍءآَرْسإلا ةَروُس 6 عنج ةز03ج ضف كلانَمَج
 ريا ا انرج فالف كيادنناب كس لختج موا كس لوا جس اتج لن ندي لوط لم تشبك لش نب تشيل
 لب تك ماراولجا م ايعس رداع هرمي ل تشي ىو لن تنك

 (شيوردلل نآرقلا بارعا)

 هج اتدمديع تتكبد تار عررط لش اهدنا نحن ءايندلا ىف ىطععالا نع اًقيرط دعبا ىا هنع اقيرط دعب : قوق
 9 .ةريعب لل نكد تاهضوار لبي تر رفا

 لسا جو كف سوبر لوعفم كنج ب وصنع سس و كوب قل ل وفم ايش كهسهداشا لي لا ءانوكر : لوف
 -هنوذك اًنوكر نوصم# اًئيش قرع نجس منال نكت مك

 هس راه لوعفصر يفض كل بي رك حتت عرراشم سس (لاعفتسازا رثتسا) «َكَتوجعز نيل ىا «كنوزفتسي :لْلوَف
 -ل د اهكا مرق

 حْمَديوبِفَ
 فالتخا لب لا ؟عسدارم ايكسس لا لاهم« لو كام قءرايل اوبن كس مادا «مهيواهاب سانا لك اوعدن موي

 هس لت تما ىلا لاف يجري حسملاوتكس نكس لاوكت مارب نتنجيسرمدارع حس لاك بكس نتاج
 ليا ىاءولاوروب زها ءولاو تير لسا« ةساجاداكإ تسملادتكس باتكا ىلا آيتن« جس دارم باك لاس سس سابك
 ياو كيا جاي الب بحب وك يب قب سهم ان لاما دار حس ماا لاهي كيس اهك فس م ريو ريو ولاد نار تس ا «ولاو
 -<س قي فرك باوك ار لاكي اجايكل صيف اكل ا لب مس ىاروا ك6 ليدجتاب كس لامس ان لاما

 ىئ حس لاسمراب لد دصئتج ج_هراشا فرط كت الامن اب « كيلإ اَْيَحْوَأ ىذلا نع كنونتفَيَل اوداك نإَو

 لي داثب حس تسود ا ىكريحةنوكي آوى عررط لتكن سل :+ نس ب تاب لا هلكدافكه تس سس آيت لل كال فق

 سا ليلك وحجب ديس تيمباج موسردوا كراس ناب آكل يدرك وبك كبآررطىت ىسدالإ هدب 1م
 انوع تكس كس دعوا ليد كلاين ء قت عرالدوا كييسد كبه رف شارل ةسارؤوكيس آس ل ومنا عس شن
 مزلكس كانك رب بسوديتف يام قاسم« كذب قاس يكلف كك
 - اتاك اجايك ل < يد تسلك صوتو

 دعإ ك تب ناجوكن حمرا اركي كيا« لج لح ير فداشرا لت بوو وم سرك هربت دادور ىراسس لسا هس ىلاعتدطلا

 ل ترخ اوايند, لبا ءانلا كرنب ب مب ضن اه دغركم قاب ضف ورض مقل كيب وت تل رك اموت لوكس للاب
 رك لباقس اك وف فوط لشاب ري توب لب نس ا دوق تلد قير واوخ لانك سودا «لاج قدازس قرجود



 ىو جعغفاتلل نهج ها ١5 هراي 010 ٍءاَرْسإلا ةَْرُس
 تقارصو نت يقف ى' تاودب كى انت تايور صوب اضن كلا رار هجن لاح لاش قش ل كار واددم كلا كك بيج

 تاكاب تسل رباب لابوك يآ لب ب اليس وكر واه تس ررط راهي ري فتقوم

 هك كلوب آله ب شكى روب كدلك يكش# ء اهنم كوجر خبل ضرالا نم كنو زفتي اوداك ْنإَ
 كي آمر ماي م لازانجي ءكس لكون لابي ككل فو هدايز ىو ودق يك ياركا اكيد هب نتي دلال

 رك اك حل ورعكر ادرس تسوم انه ب كس ملكوت دعب لاسوددص ذيب ؛ك ساكت انت فير شق سسك كيس اب ببدساكتسرمجت
 رخ بايك تل اكمالسا يهلك حب لاند قري فرصكس ساروا تك انه ىديق قت تس ادا كك تيس درك الب لئددب نادي

 - ايدج كاي حس لوشمبررعلا ةرزجادوإ ليث تدم لت
 دوا سومر ضاع لي تمدخ ل اقفل آر كياني دم دوبم مكس اكديم دقاووي لك ساتان مولخمسس تاياور لق

 كل لوك و رركاج ماش بآرك جس اهالي آ ف لث كس لش وانك توج فيا بآرك« م اقلاوبا الايك رع
 تتتوك لاوبت و رغرواوم رشا كم الكدس ناري قفلت ثلا لوسر جس ناز كشك ماشروا حس نا رس لك يبغا ىت ماش

 "كنوّرفتسيل اوداك ناو” لو لزان تيب ير مان رقمتمانياوكمماش كن /او + يدصق اكيسآ فاو ءرفس اكرم اش كك
 دهس دمار اني لاق انكسرت اور لسا فر مشن بارك ايد كور تسهدا ١ وكيس آس لج

 برغملاو رصعلاو رهظلا ىا هِتملظ لابقا 8 اقسْعللل الاوز تقو نس ىأ نيمقلا كولد قاصر

 رابشلا ٌةكئالسو ٍليللا ٌةكئالس هثّيشت هاووهتمَناكرجَمْلَنارَقَنَأ حبصلا ةودصم رجلا َنارقَو ءاشعلاو

 ةضورفملا تاولصلا ىلع ًةليضفوا كِيتأ ود كل ةضيرف 5ك نارتلاب 2 لص دكان
 ةعافشلا ٌماقموبو َنوُرخألاو َنْْنَوألا هيف كدَمحَي اةومحتاَماَعم ةرخالا ىف كيب كنق َكمصبمْنأىَع
 ام هيف ئرأ ال اًمِضْرَم الاخدإ قَدِصْلَخْنَم ةنيدملا ُقلِخَياَترْلَفَو ةرجبلابَرأ مل َلزنو ٍءاضقلا لصق ىف
 :وق هاري نطل كيد لأَف اهيلا ئلَب تِفَتلأ الابن ارحلا قصيت ةكم نم قجيعلَو ةركأ
 ٌزفكلا لطب لَ َقَعَرَو مالسالا يحلب ةكم كلوخد دنع ْلُقَو كئادعأ ىلع اهب ىنّرشنت

 نوكسو ةئام ثالث تيبلا ٌلوحو ملسو هيلع هللا ىلص اهلخ5 دقو ٌدلِئاَر دامس هاًبوقرَناَكْلِطاَبلَ
 نايبلل َنلرَنَو ناخيبشلا هاور ْتْلَعَقَس ىتح علا حلا ًءاج لوي هدي ىف ٍدوُعب اهُنعطَي َلَعَجَف اًمدص
 هب مبرفكل هامل نيرفاكلا َنْيملظلاديزيالَو ب ”َيِنمؤُمللَدَحَيَو ةلالضلا نس كاشف املا
 ةدشلا وزقفلا عقلها ايم هفطع ىنت ٌةيِناصيَيَو ركشلا نع َضَعأ رفاكلا ِنامْلاَلعاتسأَدلَ
 اليمون بيرل ةيإَمْلعَلَمعَي مكسر انس قلق هلا ةدحر نم طوف مويا
 .هبيثلف اًقيرط



 ١5 هراي 010 ٍءاَرْسإلا ةَرْوُس كل مهو تلال ج شف كلان

2 
 ريش ورك اقزامن كيس آس كر اتا كت ار كتذ باعت [ رات كتارركل_ ةح_كلم# جروس :

 سم هس تتنو اكىرضاح( تذواك )نامف كرجتنيقي ءوركمئاقزارن كرجت نتي نآرقاكرجتروا «زامن كو ضعروا بر خمر وارعكر

 دجتاسكس نآر قربتتز امن( لدتني زاغ) لم تح ر دق و01 تارروا نو 2ويرضاع عش كس نوزوا شخ تش رفا تادل

 ريما( لزج 20 لوزا ضف دئاذ إي لئأل_كس تما كي آ < ضير ف ل اضا كك كس تس 0

 هدروا كح سرك كتم كيسآن يرخآروا نموا لاجل اكسل م مدوكد اقم ل ترخأ ب ارارورب كب آل

 ءايكايد كاك تزجتوكي آب ج كلو لازان تقو لا تيب ( هن لدواء ف ركل صيف كس تاءد قم تعافشم اف
 لوك يب سا عك انرك فاد هدي دن تم لب اررف لخداع كس نايتس لبني دم تكن راكذدورب سر ارك رك ء اعد
 خيا كك روا لودر جوتم فرط كلا سس لد مر كانا ايبا« لاكن دجتاسكس لات تسرك وا لو درو ز جداول

 ]را طع لغرب سون خا كن قدي رذ كس لل "تقاوم شي و مددب( 1, 1) تاس لج ار فاطعبلغايبا حس ل

 الاد ىت فوم للك روا لا زول انيق ايك الجر فك( نم ) لاب رولا يكل آ مالس اي ققابك تنو كس لحوم لغد ل كمد
 ىزلك ا بآ اه سوم كسر تباسال ١ فرط لور اي كسدفلا تيب زق سم لاو لل فقل ب آتنذو لترا <
 كل تاج ةسدأ وكل كلاب كل ةساج خشب .'/ خلا قحلا ءاج رواه تاب تس ركءراشا لل يدق كه بآ#ء

 هي ضاع ارواح ءافش تققاوك ل هسرركل زانت كريو( ناقش در

 تس مكماعناانياريرفاكت لالا مث بج روا <. اتؤمف اضا لبن ىت ناصف حس جو كرفس ناك كس لورفاك نوما

 ا تي روب قو 2 و

 لم حس لبن مروا ما كت دربأب 1[ اتاجوم للا تتر كشلا لس لوم قتال فيك

 اكعد رج اوك اهو < انناج بوب رارابب ل مثلا ل ري تسار كس تبا كرو 9

 2 دم 1ث 5 0052-2

 نع ؛ي زان كس تقولك عاج نم قم ال ل سمشلا كولدل كج هراشا لش لا ءاهلا وز تقو نه :ّنْلو

 ةولصركل وب هرج حررط سجس نكراك ةولص (ةءارق ) نآر كك سا ايكابكن آرقوكرجن ةولصب ب شيب لطم لوكا
 ىا بي ةولصلا فطسع انآ روا«< لو مدارم ةولصركل وب نآر قرط ى اس لوم دارمز امنركل وب روكرروا لوا
 .نارقلامقاو ةولصلام

 .ليللا ضعب ىا ليللا نم لو



 تمضاتل1<سخفاقتلاتتج 0 هم دهرا عارشإل هد
 « لو لس بورغ تل "'لولو” كج ورم # ةقئلةقمظاقفت د وحسن ب هثلادبك اندم بسور انلص ذاك يدوم كولد قوق

 لوقت تارطخرثكا نحال سل اوذ ء لين انج قشاكس سن لاو ز ذ_.ةفلاةتاةفت باج ورع نا لايعمل دبح
 كولد كوم ئماجوكل وزان ل اي تعآ لو تل كس لاو قتال كولد بجنين ء جست هداي اند دارس قيما لإ

 <: لااشوكت نان رجفلا نآر ق رواه لاش مرد ب خم ليلا قسغ ىلا رداجس لارا سمشلا
 - نوم لظاداك ليل يلوا < ايكابكردا« تملظ قسغلا «ليللا ٍقَسْع عقوق

 .ةولصلل مرنلا كرت «دوجهلا «دجهتف : يلو
 ىودئاز قم ,ةلفان : ّيْوَف

2 00 

 جتدف وَ

 دلع و باقل كس كراج تكس "قلسغ دوا لبو كس سلا نشك “كولو” « سمشلا كولدل ةولصلا حقا
 «<س ذامف لرجتدارم سف نآرق”ثروا لين زان كر شعروا برر خمداره حس كييك دات كت اردو امف قرص وار مظدحإ كس

 تأ ا ةررط لاء جس لوم لي وطتسءارق ل طر جب كسا يكب لس لا حس نآر تؤكل اس ل نخل ذامغ نا آر لابي
 هه تبان اص تاو لح تماروا لو دوجوم لن ثييداصا ت اليت ن نايك رك ىلامج اكل وامن رف لاي إي لع

 لك لي تياود كيا تدم عراقتبااك وقشر فيكس نادروا تاردكلب لو تس ومر طاح تش رفتنقو لا ل اد وهشم ناك

 وكل ودنب رم فس مج مولخم بس نسا لكالاحجانتنج ول حس نادلا قل لو ةساج للي كسلا تش رفد او تار بج
 كس نا مت بج دوا كس سدي زامغدو ىكتنفو لا كت ككل لاي كس نا مت بسج لن هيلع تشرف ؟ازوهبت ل لاه لك
 «تيفوملا باك ىراب) ١ ل مس اركؤوتجىت ةس:+ تح ايذاف: ل ب ق/ ل سآت للاي

 ل اكس نحوس قت لس لش حس لدار ضاره جاه تارت ض#ث « كل ةلفان هب دجهتف ليلا ّنِمَو
 يكف تارطخ لتي سييعنم لقا وذروا نر كومو تارك دارم خسرو قم لابتي لا« يكس نس 9 رايب سايت دوا

 «ككو:اديب قحالح بنج مش لا سحب كذاب لم لفت ب ناي و كس قت ذا وسكت ارق زن ساكس دوه جس
 - انجي تس فذ وم لو تكس ديب عررط ىكا ءانركب انج احس دانك زانت كمت بج

 ءافقدما زدت لف ليآري ب آت هدبنب كتم تم لب تك كس فون كيا تس للا ف تارطعح ضب « ةلفان

 دئاز ليا كس لوو ضف تمما كيس آن روا ضرفري بلآ ئتن لب كسدئاذ لتس ةلفان سابك تارطت ثا

 يآرب ماقم ساروا ايي. رفاطعوك اتقان أ ىلا تدقلا ند كس تس ايقوج جس ماقمهو يب ءاًدومح اماسقم بس تددابع

 كو روز باح اكل وك لدعب لس لت لب رف تع اذ

 هع( رش يي مزمز لل



 ١8 هراي (907) ٍءآَّرْسإلا ٌةَرْوُس نسا عمو لآل ججشفككلانَمَج

 تياهن ( ليني مم الثه) < اناني كش لابتج برر يتساءل اعدييب (ةيآآلا) قدص لخدم ىنلخدا بر لقو

 222 يلوخرواورب آى كوو وق ( حلك الشم )ومن انلاكت حس لابج رواج الاب لوب اكسل اهئاج ح يلولسا خو يلو خرواوربآ

 - الاكد ماكث وعتروا الاب لوباك ل اهتتمروص ومب لو لاحرفو لادا تسودرواوبراوخ ل بم ذ نيو مح يل ولسا

 ءامت ثكنة يلغ ناءاس ٌلوكرب اب لابج ىو مدلك لوك يش ناشلا ميني خلا لطابلا قهزو قحلا ءاج لق
 كف رصد ءاكاعبب لشاب ورفكر وا اجاج نتن درو لبا ان 1و حال روك طابا وماحانس ست انك يؤم كرك آرتقو دهب

 كآن لبلاو قكورا آ حاب لكس رعكرفكوج دك يورك كك ناالعا يروا اها رسمي روإ حس برعلا ةيزج لب ح

 .كلذ ىلع هلل دمحلاو

 ضارماروارلي ذر الخاروار فلو لرش انو ءافش 2ك كس بولقاكم ركن آر ءءافش وهام نآز قلا نم لزننو

 لشن آرق ليو زنك ءالع ضنئروا  قففسب سا تما مامقروا جس لاما المك انومدجل ر ذ اكدت انك وفن زدطاب

 انالي روا نك وري لئلر م رلعذم ناآرق تاي كس ءافش ىك 2 كس هرج الخ ضارمع اج ءافنش كل كس طاب ضارمعا عر

 باح لج دوجوم ثيي دعوي لكى ردخيعسولا لبي ثييدح بتكم انت ل دباشري ل | ثب دع تاياورء< ءافش ا

 ب ليكم ولمس... اصتمارطخ_ سوكر قايل ثاكذ_ وجي ترس سؤ ى كققر جف تع انجب كي كمال

 ك اقفافي ثلا لوسررج ءايكد اجا ضر م ايكممدري سا لذي خت روسي رم تاس ف لوبنا لو تلح رك العجب كلا

 -درارقزماجوكل ساكس مارك باسذ يآ فاي آءرك د ناك احساس

 هئؤملعتال هددع ىلا قمصان ِمعورلا مب لف ىدبلا هب ىنَْي ىذلا ٌورلاَنَع وبيلا ىل َكَيلَسيَو

 ىاغك َكِيلحَنِذ نبعد جسق نيل ىلاعت هِمْلِع ىلإ ٍةبسنلاب هيد معاني اَنقْمَتَيت 2 هتيئوأَمو

 كينْنضّدَحَي هانيقبأ نكل لإ 0 سحاصماو ٍروُدّصلا نموُهُمَت أب نارفلا

 اوي ترسل فد درا كم هيي كعمل

 لطي :+البلاو ةحاصنلا ىنِنالاَدطْلصب انوع ْنجوَنناَتصبنْلَلَف لئاضنلا
 اني اصدق اذج نعم انقل ءاشنول مهلوقل ذر لزن ان يعن وهربت
 يا ياَئلارثنأ لَ امم لَم لكن رتتج نم ًالثَم ىا بوذحمل ٌهفص نئَمْلكْنِمِزَرمْلاَذهَف ساَنِ

 اوني ضل نابت ريقحَت نصت ىنآ ىلع ثطع اكو قخللاةؤحج © هانرنكال ةكم لبا
 2 دق ابطسر اكل رَجَقمَقعَولْبحتْنَق ناحب ةَّنج َكَنْوكَيوأ ءاملا ابن م ياك
 نوكيا مباّرنف اًئايِعو باقم هالقَكلَمْلاَوهلابَقْاَتوَأ اعطت 0 ا

 نيللي, قح اهيف تيقرول َكيقْرلَنصْوتْنَلو ملسب آلمّتلاَف دعضمت قرت ببذ فر نقيب
 #0 1055 ا 223سم ا سك



 مهجة 05 ضف تل انمَج مص ١ هراب 07و ٍءاَرْسإلا ةَرْوَس
 لسا رئاسك وسرارَشبالَتنُك ام لَه بجعت قْرَناَعَس مهل لفوق ل كقيدصُت هيف 135 اهنم

 .هللا نواب لإ ٍةياب اوني اًوُنوكُي ملو

 وكنلا بآل يب ةسركل اوس جس اتوب هدئذ لانا منديل ذ كس لت لش سداب كس ور تسب روع :

 تبي ل م تدب مكس شارو« تل اج ل اتناجمو تقيقت كل من متكبر عسر رورة يد باج

 دوا حس لونك ا دكر وطلياب ليلركب لس وكن ةرقاؤشب جس كت فرط كس آس م: قودج ةلزاج مترك دول ايلي دل قت
 تفرط بدت وك ا ناي وب دري يام لش طاقم هسراج كك لاك آرب يدان حس فام

 وكيس دوم اقروا ايلى ذاتي وكلا فس امك لس ساء ع لضنا باك اري يآ يب ساحر لاب ديروط تمر

 ملك حاج وم قم تاب ىلا تانج دوا نانا ركل ةكتشد بك سآ ( رك رف اطع) كل اضف كيد هدالع كس لادا ايك طع

 ومراد دسك رعود يأ ل لب آهدرج رك تح ال لكل اك ا هوت لل آل لاكن ئآرق ا لي تغلب و تحاصضف
 سا وقف م ءلث تكع ال مالك يبا قرم ذل لثاج مترك هك لو لان لع باوج كس لاق ساكس نا( تي آ سال« لت اج

 الشم ىا < تفتك ف وذج الغم (لشم لك نسه) ل قدر[ ن اهب لام لرب كك تك كس لولد ل نآ رق
 رك حس لاك بارك( لذ تك ناي ناعاضمو عد دبس عر وزر ج١٠ ني ركل كاد تمحي نس الح دم لك سنج نم

 سدا حن ذ با ليتقو ات ليئلساو فس ال نامي لرب ب بآمتدك ابك فس لوبما« س1 بكذا عس دال اكس نقلل

 سارواوج غراب كيأ كورولا روا لوو 2 < بآدوخايد: راج لاي ح لاكش ايلا لي درك ىداج لمح لوك

 رول اديس قوارتكاريج لي دارك يوا سرا كس ك2 راكي_ز نا قلاب لي اهكوركى راج لري آن ايم كس

 عج هيل د ذه تس ب ناحأ وايد مكي ةسوس ل تيت ا لطاتورعم ني مجوكن بو آه دري ور دامك وتشرف آه هريور رام وك وتشرف

 حرم ذآ آل ديرك يا ةليقواتكس لك نيفياكدح 17 سرت م3 اجى كح دج يناعأ أ قركاروا اج

 فرص وللي م بتر اهادير اكد دوريا يئس كاي دس نا م ( اتفقنا 1). لعب متوكل وم قل رص ( كتح ذج)
 سال لريال تزاجا كرطلا زج لولى ووروا لوم ناسنا كيا لاو فس ال ماني حررط كن ولوسر كيو

 .حورلا ةقيقح نع ىا «حورلا نع : لاق
 نم حورلا ىا ءناشلا ىنعمب رمالاف ءهيلعب ُهَسََن هللا ضخ ىتّلا رومالا نم حورلا نم كَمِلَع :ّقْلوَق

 .ىبر ناش



 ١5 هراب (10) ٍءاَرْسإلا ةَرْرُس عموم موال جيش فاةزملانَمَج
 ىتوأ دقف ةمكحلا َتْوي نمو  (ارفذىلاقتشادك< باو اكيث لاب ىنلاعت هملع ىلا ةبسنلاب :قلْوَق

 ته شرات لش نولود 2“ ليلق الام لعلا نمم تيتو ا ام” ايابرف لابي دوا اًريثك اًريخ

 د لمقر لب قم ملكا شا مك ت انئاكى ربي اكس ب لسا اكب اد إو

 تارت ضثرواءج_ ىكم اقم مئاقكس طرشييس اولد ج جس ماب ادج ٌنيَهْذَنَل < لاده مكن ذعيب ميس مال : مو

 انا فوذح ارش ب اوت هب اذبهذ مس

 كشمتر لبر ا6الإ «.كدلسا لصت يي عطقنم ششي كاي درك راخا كك نكل ريضأو لإ هنيقبا نكل : لوف
 -ه لكل

 < ماتا: مالكرخإا لارك ل للا ةساجوم م تمالك جانا, فدذك هانيقبا ءهانيقبا : لوف

 ترورض ىف [قرعتسو رك نمل اع فني ىرعتم ءانهب مل بادت اكل اوس ئارب فوذحمل ةفص قوق

 كفوزمل وعفمرلوب قلت اًدذاك , ثم ّلك نه رواج الشم هوروا < فوزحل وتفماك ارك سيب بادت جس لا

 دهس ترطص

 قلم تبالي ؟جس تسرد لوك ءاروفك َّلِإ سانسلا رشكا ىسا بآل ب ئاج ادي َّلِإ تبرض بح لوي
 -<س لا اهييردا هس خت اوعررفم

 لام دمرت درك لوق لب( مج 2 لم ىراف) ءاروفك لإ اوضريرملف ايكابل يدك سابدهسد»دتافاكىن ىبب :(ّبلوح
 تاراوكايسانركت

 آم زالدامفاكق تسود كل جس لف طعس ني ءاولاق ىلع فطع : وق
 جه رس دج ب يم

 ج2ففومفَ

 < ايك ور

 ظظ578 .رمض دنا كس حرور ا لانا دقو تدق كرادناجرب نكي لآ ديرك وج حس ئفيطلوو ور
 حورلا نع كنولئسي تيآ ةنامتايكل ادوهسةفقفن يآ لخت ل عرور قف # دوبي ءانناج ل لوكا و سكس للا ؟ جايك

 لوم لزات خلا
22 
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 مهجة 0 جفا كلج 0 ١ ه هراي 01079 ٍءاَرْسإلا ةَرْوُس

 :<سدارمايك تردد لاب

 اتومرادماكدتز كن اديح ى كى اي سس ل نو فورعم قف تملي جاوب ب قشر عتم ل الطا كر ود سن ميكن آرق
 «كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لَرَن ىلاعت هللا لاق ب_اوم لاعتسا كل ك- الفقة لت ار بج ترطعتعرسود« جس

 ايكل اعتتسا ظفلاكعرور تل كس ناآرقروا« < ايككلوب لي تايآقكانفلاك ور ك2 - ةففظةل يلع لتس طة بسسس

 رول قو لاوسيب حس تيياعد لك ابسو قايم ف نير ضلع اسن رسما نسم اور كيلا انيحؤأ هك ليبج جايك
 اقركذاكن آر قلع “نآر قلا نم ُلّرْئَش' لكي لاك لحاج_ايدرارقق لتس لارج شم رف او ةسال قدي نآرق
 هاو حس رود وكل لبث تيب آ اك امج دب حس تب انم لك ئابسو ايس ىا س لذ اكن آر قري لب تاي اكد دا
 ا فس ميكن آرق ؟عساجال ناك جس لآ ع ررط ل كوري بآل وم ياك اوس بطر وا« لين دارم ىن لارج ب ءناآرق
 -ايك ركن كت ايفيكروا تاليصفتس_ لفقد مكس ىلاقتدثلالايكافتكابب سا لن باج كح

 | :لوانناشروكزن لي ثييدع رف
 زج يله ودك افق لمي سدا, كح ىلا رود لاوس كس عرس ل تابساوو جس دوك لوزن نلاشنتج ل دع وفرص شيد احا

 زور ليا فب آل سل تيار كيا 01 81 ئلطاقفقو وعسر ثلا ربع رفح ؟يس لآ حرر كل لانا ندب ؟جس

 رذلاكب يقرا كس روك كار اهم تسر كس باآءاهقدتاسكس آى كلب هت عد لت لقرصحا ب اربغ سديد
 كير كاي ع نئن_ شاب «ركلاومقلختناس ردر حس نال ه1( كلك ل لي آللي اوكري لول دوب دنج
 هرئادثا كش حس لمت تكسو رت ثوصايخ ركز كيب ى كك افي دثا لوس رك لاوس ءالاذ ىن ركل اوس رش

 ركاب 'حورلا نع كنولئسي” تب 1 ةضدا 1: لوم لزان ودعي كردي ىلاو سوم لزان قدري ب اليكم

 ديعب تبم نر كل وحتي ساو كل اوما نكرم جس حرالطصا ضاخي لكن آر قيانبك وردك واي نآرقك رباط لابي لانس
 ركن ماء نإ فم وب لسا جس عتاد لش لود صخب لاوس اك الياي لءاعمأك انادي حدد نبل 2.

 مك اوس اب رءامت قلت ل تيت كى ىلا ويح رود لاوس كس ادرار قويا فس كبس اعل رود ىلا يي نبا

 دعي تلال عيا باوج اكل دن زوج بس لاوساك رود لم نايمرد بس بداله اكن آر قركذ ل قابسو ايس

 ركن قتلا تلاسر راب ردا افي ثلا لوسررصقنم نجي رك اكت الاوساط اعمروا تقلا كن كر شصرافك ل بي تنايآ

 اس لوقت تياور عئرمود ليف قلختبلس لوزن ناغاضوصخب يوجب 2 لا ىزكى لسى كل اوميراق
 نصري انج« ءامتانيل نامتسااكتلاسر ىك 22 رثلا لوسررصقتم اكن ولاو # ركل اوك س لآ تا تحاضو هدايز تاب بال

 هك مترجاج + دوا اج حس قاف ثلا لوسر وج لك شرق كس تيباود حس ةقلةةهقتف ف سابع نب دقلا ربع ترض لبي جتا

 تس ب _ بمس ب7_ _ ب9لل- ها اي مزمز جا



 ١8 هراب (10 ٍءاَّرْسإا ةَرْوُس هو سجال جسشف تنل انَيَج
 2س لطئاع ت الاوت حس نا مك اكن وبال تشكو نا لين مك ادوبي دل يوسف نوبات تجسد سكت الاس
 قر آيا ك4 نسكت فيرد تالاوعس دوي فس يرق لحا نس اجايل نامت افقي فلا لوسرد هي دذكس نخلي اج

 لكتب تاون قلتلك لاارع نبا ترضحروا (رثكن با )ورك اوس قلت كس حرور تس نا تك ابك فس لوبن يت
 سودا القي لم ب آه كادت ابكى كيب لع لاوس سا اقف هذلا لود ذس دوبي كج ايكا يكل اوكي سرين
 قروفتتقو لا كلا ىقلوم د لاذان تاب لوك مث داي لاي قت ثلا لوسر كت تتفو لاا ء جس اتم حرر لك با ذع

 (ريتك نبا «فراعم) ."”ىبررما نم حورلا لق” توم لانك تيبآيي نانا لرجال باد

 : لاني اياب ثبت ليم« لاوس عقاد
 فوك يآ ا خذ نييرسفم ضن لحا يآ بي لش ديم لاؤس عقاد ب لب طم كس تياور كدوتسم نقلا دبع تررنح

 لك قالة فاك روس با رواه ايدرارق ٌعزاروكل اتخا ىا ذر ثكن ا تسلك لاك تيياور كاب نبادوا« جس ايدرا رق

 -وماوم بجرم قرسدد لني دم لو ثغاكت ع آل امك نال ايد باي اكتيهياور

 :باوج كروكي لاوس

 قب لإ هلاءامثوتماق لع ترش كبس ادج للا ”ىبر رما نم خورلا لق” بايدي هس ديب نآر قب او: اكللاوسو رولر

 يح لئاقهس ذآ دج كن وكول ماعدج دوا هت رورض ان التاكتاب ىف لن باج شاك جس هيو يكدايقفادقيب رج فس
 وك اروا ىتنالاب سحب كم اود ول ينك ال سيتيح وك ادق لاوس اك جب تيقن” مكىك رورو قكى دالتتوو فرص

 هرم ا درمله كحد امرفرب ل باوج كس نلا آم اوم مكر وك افق بآل اهي قانا ف سرب تكس لا تدورض

 هددللب هل آل يدويا د ذك طا ةتودلا تروا لورطقكس هدام وجدك ين ررط كت اقولك اع هو تنس تس مكس ءاكدد دي

 -< زب لاو سوم اديب تس“ نأ" مكس ىلاعت نقلس دام

 ؟ لابي ب اتلسوموكى مئكتقيتت كور

 حس ارك امرف سي ابوك ور تقي ديو قل اطمكس موا ترورض كب طا باج اك اوس للا نس مرن آر
 هيبتا تاو ولعم تدقيقت:كعور ىو افي شا لوسر كيوان جبل وكت قيقتك ورك آن اله

 لك اره ذك ماهلاو ف شكوى لو ككل دذ كس قووكل وسر اي ىغ ىلركا ءتائاشروا هس لركن كسا تيا ياك

 لوضف/س اوت اج لكني ثحب لوك ب سا قيس ور كرف لفروا لقمر « لب ف الغ كس تيآ[ اقع ابوه مولعم تيت
 لب انك تس قلعت لس حرر ني رختعروا نايف ايات تب كل ىلا انكس جابك جزم اجانب انس جابك لقت لدا



 ىسجا 03ج سضفالانمج يعل ١6 هراي 010 ِءآَرْسإلا ةَرْوُس
 زادتا نيرو كل يسم لسا لبي ل اسرتي نقلا دتاطدا ظنت ىلع يش ان زوم ترق م السلا خت سر وورخأ نين تكل

 ركت عاق ن امنا فاي مختل يارب لح قداحج و ع نامئنمجب ل كن انا ماع تنقيقتر دق لن ل ساروا اعل س

 <[ 6 تح الاكشاو تابشواهسانكع

 : ل قود ل لشو لل سور

 -“تدبن كورس لو تس كلاوسروا'* :حوورلا نَع كنولئسيو

 لس دي هدا قاوم كس تيياور لكن دحبت لاوس : < ايكت قيقتو تيبجام لكلا ءس زج ايك لانا رود نك“

 ا ءامت ايك اوسيب سس دوبي ف ' يرق كاتو مولخشسس تمي اور كك نيس” ردات ايلول اءذ آه. ترضخ
 قرد لاوس سا لابتي ءملت رثاو «وجاوج رك وزغك حس كب ب فاالتخا لي نس دم“ ىلا” دوا“ لكك تي 1ك

 ردوا لت تس ركض ارعا و تسرضذأ بس ترورضوك وكول لا كلضتي كس لوززج نجر هوم دوصقم لاح حس سك

 لاو كون ز ىفطاب حس حرور ىك ىف آرق قومك كى ا تدور لين تسر تس زك انعو تنعتو ارز لب لاسم ىرورض
 -2 اًنأودئاف تافش ارو سرك

 ُاَّيْنَم ىلَع ِهِرْمآ ْنِم حْوّرلاب ةَكئاكَملا ُلَرَُي «ىروشوانرمآ نم اًحَوْر َكِيَِإ اَنِيَحْوَأ َكِلاَذَكَو
 ,لحن) | .ِداَبِعْنِم

 (؟لابكتصرفهسس لثكد ادناعسروار اك ارود لئارك)

 كاسم ترورضاي_ روا لما كس مسلما ؟ بكر ماي جس طيب ؟درمب اب عس ىدام؟ رع اب سر جدتج «<سايك ود

 كت يرفع الفرو اهلك ذب هس ب« لع لضاد لب يلم لتر رف كس ايبنا يشري هن جس ف قوم تس اجشدن رب تتكب كس

 كك لكدلو تيما كى اس ىو فيطلو دايز لاثك سس هالاد لاحر بم دج حر ود« كح دم نعلم تقيتقتف ىك ' هدا” وخ
 جس مولخضوك ولاو حس ركدعلاطم اكتسايليارسسا كدي دوب دوا تاج كدلك دكرشم ؟عس قحاب كريم أ ايكرجب ىك
 فكاذ ايك ساي لتس نكات "عرور”'مو قلب سنك لانج حلاو تياهنروا لوقا لوم ىلوم موقوجك

 كوم قر تييباودادعتسا

 همس بدري هدس دب نيو نم حولا ل
 لصوت اكتم وكن القي يان ن( ركل وحك ) نس ىلا هت اوسع ول ف ويجي وك آس ترض ل ناآرقلا حوم

 ذيل ندبزج كيا ح مت شا لج لاك نابت ءلتك لت كيرا ىلا تقولك و ان سربفت كس ءاقتد
 يكرم قكل كب ج ءاشأق سدو



 ١8 هراي 137 ِءاَرْسإلا ٌةَرْوَس ها سمو 0 جهخفا لائم

 : لور وتس قل انني كى آر قزئافلا

 رول ماوتناوصضل لك اك ايا رفوجييدج لابي قلختلس عمور هس انكر زابجا بيرو بيدنا نيس مالك اكملت نت

 ترريصلوو قلتلك حرور لعدد كاطافلار تك ناكني كس اياىا نايا س ناكل هس ني رئاعمور كاي مطر صا

 غرار كيك يعي بلطو ار لكل ئاك فر اع كياروا ىفسلفل ير دتكك رمد ىلاع سب تحس ساب دج لب روتسم نأ زورف

 بلإث قي دماكاكت بادب

 كل ور« دمدياشنرولاوب لت نكت آو جس قداج كت اقيقخت ل سلسدج سي دفيع اختل“ «عىور"'

 جاع مت حس خ#ركمولعم تقي دان لو تاس وكوت تكل جوالك لكنت تبع لو اكةيك تتقي
 -< لؤي ور فاصري تايرظندنج للختلس عرورعس يه قيتساي[ك يدفن مئات لو جسد

 :تايرظنرنج قاختلس لآ ىور
 متيعادغرداهس زج كرما ماع” د« لز تك رود. «جسدوجومزج دوا لوك دالع لس مثاىداء لا لش نانا ©
 دع لونان

 مك ««نارمع لآو ُدْوكَيَف نك ُهَل َلاَمُ بارت ْنِم َُقَلَح «(ليئارسا ىَِب) ىَبَر ِرْمآ ْنِم ُحْوّرلا ٍلُق
 ْنُ ُهَل َلوقن نأ ُهاَنْدَرَأ اذِإ ىَضِل اَْلْوَق اَمّنِإ (نونمؤملا) َنْيِقِلاَحْلا ُنَمحآ هللا َكَراَيَتَف ءَرحا اًقْلَح ُهاََْسْنَأ

 .(لحنر .ُكْرُكَيَ
 قرفروا تافت جيب حدايق لاكي وصت ب حراوراروا لين قيال اك ترتب ريو وعش مكي افص كرو ©9

 دال اسراعطق ىك رادرا قرسدد لامج جس لاجئي م اقم ىلع روادنلب ير ور كيا تيب تك ىاعتادضرك قت بارع
 -<سداقتعاارام تدبنى ا نيفين كا رود هيت هلم

 تلت فرط ملكت اي كي سرروا فرط بر تفااضا كرما ل يبو ِرْمأ نم ٌحْوّرلا لق اك ئ تك نتن
 ىلوت لو تكوكق أ برر نفاوم كس عرضت ىك لتقل بغار مادا لقب ريش فرط لا ليات رك دارع

 وارعتسا للعا ك ففي يركن ولوإكد د انج و ىلاج لاي دارعتسا ل لا كنت لكل اهب ةس ايتن ككل اكد عدد وكرت
 باتو لوم قرت حس فراعمو مولعوكي سآ اين ري ماقم دن رق لك سس تييثيح ىونحمو سك يآ فشلا قاوم كس
 نة ارالاشرا تدب ت ٌلايرفتسترم

 يارس ىنبروس) 2 .(ةيآلا) .ٌنجْلاَو ٌسْنإلا ٍتعمَتَجا ِنئَل لق



 فواز ج ضفة زلاذَمج يمل ١5 هراب 10 ءآَرْسإلا ةَرْوُس

 درسا رورو تنس رف يهب ككل اهج كد يوأ كس ققتنأ ةردس لب ل جارت بشوك سري روط ىو ا
 -احئاوب

 ملل َنِمْمُئِمِتْوأ امو يانج ل دودحروا سوم كك اطعكس قصب اب ومشي لاذ تالالكي  رودركك ©

 0 اههنع اسكس ملك لاو يسد« بس دايك اي دوك طع واس اواي داكروا ىلع لاوب مولعمسس دي لإ

 هلم انج ولو َْبَر تاَمِلَك دفنت نآ لبق ٌرْخَبْلا تل َْبَو ٍتاَمِلَكَلًدادِم رحب ناحتْوَل ْلُق دود
 ْتَدَِناَم ِرْحَبُةَعْبَس ِهِدْعَب ْنِم هُدُمَيُرْحَنلاَو ُماَلَقآَوَرْجَش ْنِم ٍضْرآْلا ىفاَم نْوَلَو فهكر اٌدَدَم

 كس اًعْوُفلَي ضرألا َنِاََ ٌرْجْفَت ىتح َكَل َنِمْؤُن ْنَل لوكس نرش 1 حررطىا (نامقلو هللا ُتاَمِلَك
 رم كتر دق كشرط ملل ليد كاان ف ءلْوْسَو اصب تنك لَه يَ ناَحْبّس ْلق لي بادج
 تهسراعتسمودوركل اع

 ؟س_ ايل“ قلغ»

 هلسلس كيا نكثر ءانكر ذادنا كيك ل وذهب هس لأ نركرايتديخ اهئ اكن يشكو حلاو تاب يب تس لام لا
 ترورظ كف سال سنا فكس لامي لكتزج رمد كيا دس < ذولا يوكن يشرب هس ليك كب لإن ماك

 كرن» ذبياذب انوهترم ءلو تلك قلخ "كس لو ادب لي [مازق لكن ذو نلاسسآ وا نس ىلا خت قتل دلت عر كابس
 رولا" يوت * تن يكن ضوكن شرك وجو وذي لكبس ريف ةَرَدَق < ايكابإ يتق” لل ايكرازت قفا وسكس هزار

 2 شر كق ال اوفابسي هيف ُتْحَفَتَو ُةُنْيَوَس اًذإف ردا م كنرَرَص ُثُْكنْفَلَخ لو تك "يولت“

 ؟هسايكا ما“

 زوج لك "وأ رم٠'* «كليكذ_ركولا يوكن يشن اجي داس ان: لش ماكو يش كت مرورا

 ىفو ةمسنلا أربو ةَّبحلا َقلَق ثيدحلا ىفو ٌروَّصُملا ٌقِراَبْلا ُقِلاَحْلا < تس ىرابم ا قلك اهياش كر

 .نسحلاو ةداتقو سابع نبا نع ىورم وه امك سوفنلا ىل اَهَأَرَْن ْنآ لبق ْنِم ديدحلا ةروس

 ْنُك هَل َلْوُقي نأ اًمْيَش داَرأ اذ ةٌرْمآ امن ارك“ ولارما”ى ا« قش ارو“ لج” وج مكيسسرعرا ضرغ

 ًّر بارت ْنِم ُةَقَلَح اومداشرا سوم ةسدكب مي دج نفك ن كر ماريتا تحاضو تينابنج ىرسود ُنوُكَيَف

 قل مودتي لب عشتوم تح نومي نكي نم” سميك آرق لبس اتدءرج انس قتل ُْوُكََف ْنُك هل َلاَق



 ١ هراب 1300 ٍءاَّرْسإلا ةَرْوَس لكل نهج ن0 ج سفن نلت
 هرتو فرضتتور ب ظلدعإ لس“ قلخ” باطخ اك “نك” لكل اترذكل ايخعس لتس( ًادعب كرك كس ادباروا

 ( ما ثلاو) تاكوم نوم كليك

 :ج مالكت صر يه اك حور

 نآرواءايك ايريس“ نك. ظفا تن جس قم مكووروا لق كس مك اهي اس ”رعا'”كل وم اب ا انمكري لعن لاعرم#
 فيكالب وك( هريغو رص « رع تايح اذشم) تافص ى اننا مت رطل امي دق تفص كى اقق نقتج جس مالك س#
 - كج امانحبر كلم بي ىكقلخت شما ةضكروادقلا مالكم لن تس رك ميل

 «ْيَبَر رشأ ْنِم حولا لق الخ اوم لاعتسا اظفلاكرما'” ل نآر قاب ثكادهتاسس“"ىدد”ةكا دي ص الخ
 ةكيملا ُلَرُي داب نم ْءآَمي ْنَم ىلع هرم ْنِمَحّْرلا ىَقُْي ار ْنِم اَحْوُو كِيَلِإ اَنَِحْوَأ َكِباَدَو
 حس ل لانا مالكه تس ناك تدابع' م” ةل اج دكه سيروا هوا نم هني َْم ىلع هم ْنِم حوُرلاب
 ىلاعت نت ارم اك وردكاو# تباش زبد م برم ني كود اهيا ضرس لن تس اج كي دقي ل سسأ فير توريد كت اقولك

 ئجرر نِم ِهْيِف تخفت سوم ةس دكاناحلاكت يثيح ا دياشء جس تخت كس تاايدو ملك رفصوتب س مالكر يدق تفص

 ىكقااغو قولته لوم كردصما رداص هسسرم آو ماك تدب ىك "ايما ”اروا اسالك *”لكريكه جس ايكي موسم فرط ىلا عسأ

 نلركومرواصسس طاش ملافت راب“ نكد ثرعادي لاي احكر لما تمكس قرم بت َرْهآلاَو قليلا ُهَل الا كل ا« قوم لبن

 تش دوا ساو لارا ترك اكس ذيول لين تاروص كم ظنا عر وررواربك كك كيل ب لن لابلكس درج جكس
 نو ةع بكد اذ اكدجو ريل ايربك م

 م ا 00

 هس ىف بن لكبي لع وعقول وجب ندي ءجس ايي و تكرت بس انعكس تنخاس كادوا انيل ماك فا وسكس دارهتتسا

 دج قي رايتفا تيياو كر بسانم

 ؟ كن بروك ف يطلع نو وربرج دج هور جس مالكت فص أر بماك حور

 لال حساء انك ركر اين كوكل كت كف يطل ىلا دونر برج دج ع حس مالكم مكتاك ( اوم )“نك كتاب باق

 وج لو ةسدم تاالايقس رام لو د تاقاا لل كي وروصتو لاكشاوج لبث باوقممتاكم لين نس ساء القاتل دلدبج
 - لي نس ًارظأل م ولك كو ريفو تح ريش لاهي سد

 هز نشجي مَرْمنإ



 مسجلا ج شفاك انج 0 ١5 هراي 0 ٍءآَرسإلا ةَرْوُس
 رواع كك نب ركرلم امج اورجادج هو« لا مكاقدجتاس كس حرام دروا لت لشارع اوج تالايخ كس ماقم كف دكر وناس

 كل فس ومراديب تس لاو تكي د باوظ جرم نبك كابي « كس وبا ديبي ضاوخو م اوله ماجا لل نا سر 0

 - 2 وم لائارج مزاولور اخ آى كدعإ

 لي ور وصمم وق كى د أك يأ بج كس كت يادب قرامب ىذب حسه دك باوقاكن انارب نس ىلاهتادخ تنيك ل

 و ضاوث تو سمن نلاروا د لامح لبن يشاسس قلت الايخ مكريف قفاومك طاسب لب اهدوركهس قكرتتاط دق اس لأ

 2 كساد كك باوخ تالايخ هداك يشار كن عساو تس ماجا ل كراديب ماع وج لس كادي دثلا ناذإب راثآ

 تلح جب ليأنتا مكر كهيكد وكن ومفعس رقت اايك قف« جس مئاقوتسدب دوجو ينتاك نلا سد لائم دهوك نم يأ تس راد

 ورحت ب لي ىلكس هذ :+ لافتا ذي لئاق تفصووج واب( نك ) فيكس رماكالعو نجرب د قصمروب قلطمرو اب ناكل

 دلي راكي ماندو ىكلإي ةش رفا تر اورا متلك قروصنلا ةساجومر كولي ب نقروص

7 .. 

 :بس[ء دق( بر رما )ريم اكىاروا هس ثمداع اردد

 دورك تو ريغو حراوراراخ آو ماكج اكس ثودعو ناكما«جسر اق لاحب ىلا ماروا لوم ثداح بس ريو لال اود دو

 يدان توصل اس ل ارظأل ب تروص كى لآ الشب اوق تلاحبيلايط تروصوج بوب: ترب كاي سنا“ اقأارما "ردا لذ
 لام قعتس د لع لوختامد كى لاس اهيل اسمر قصت كك[ لكالاص لان تنس رك وكمت راخ بسس ريغ رك شزوسم قفار لع

 دة لاك وكر اذ آرب كل كس للي

 : لنا دما دج م اكح اكسر بظر وارب الغ
 مانقيكسريلظم ,يكىرورضير نكيج_رمظم كيف درع!( ىلارون فيطلب دمدرجر موج هاوخ ) لانا [ر ودك تنبش لوك

 ليستر صقل لا سيك ثجي يل ثم وج رو امك مكب جكس اور اظلاوم الك ومب ىراج هب رباط راغآو ماكحا

 وم قتل حررط رول ري بيغ قات ناوج قو + شب ايتس لاثم لوك مات رو ع من ىلا بيرق

 ؟فيطل إب درر دج رود
 كش دجملا وهتك ارييج فيلل ارو ناي ع بم ئاكيفوصروا دف اه كاكا هيبج درجرج وج حروردلتسييابد

 نالت بحاص هاشروفامهجديسم الع ترزق مولتلا ب فلسا عقب وج ىتو لمتي لوك يداهم لب لاس ساد



 ١6 هراي 130 ٍءاَرْسإل ُةَووُس هلا مجازا سخفاثال امج
 - لي لزج ناذ لابي كلاهتاطل اتت ىاج فرع ظظافلاب اك اباء فذ

 يي داب نلادبا هس دامب جب لوم لاولوو تيكروا هدام لبي تتر ماج هو 60

 ل تك "يلام مارجا” يف وص يمت تنيك فرص لاب لي نترب دج 9

 ب + تس راف حم نكس هدرجبربادج ءاملك اي“ عراوراذيف وصول نش لوم ىلا حس لوفود تيكر وا هالامور جادة ©

 اجرك ولطلب ىدام نادي وج نس موموم حس ىلع نددب فيد فكس هيف وصد لو تك "«عىور” اكن عرش ىلا دوم لب

 < انتكرءاضعاهريغو لاي دختاب كاك عسر ى الا, كدب دا

 : لائم زلت وكت سوم انومنا دنس ئكدباك ىور

 مئاقدختا سكس ندب .قالع فيلكا لوبج كسر ليأ ىكلش تلاع كل ادج ساروا اجو دب لتس ندب سدد
 ل ىوفبوج ناو لاق جو دفنا رك ع ترضخ ا وكم ىلإ سوم لك راط تدوم تلاع ب ندب سس ص قت

 رك قتردعاطوخ رود تو لاس ايك ترم يضأاهَنَم نف تُمَحَْل ىَتَواَتوَم نفح َسْفنْلا ىَئََتي هلل
 ا < انكر مكون ع زكس لوك عشري دب حس لي وحكال باق آتي جس قف بيس اكتايدءاقب ل ئ/ل م دمج راعش كى لا
 اند انزين بجتروا لن كك بسر يفخ ركل د ايطريفب كس لوزايادم فس ادري لكاس سا رف لي ىن لاعدك هيبج

 ك1 كتر نايل دراوم ضن و( ين سس ايكو ايطالاو كسب اخ كي لم لاحمك ع لوب لوصرم حرا« تس“
 بح اماج ايلى وت ايك يال لجلاو لع زكرمورجير وا كح تارك ابو كرب مب لن هرايط لا ءايك ايري روصقنل طم و حس جل دذ

 م 7م لميس هد كابا دج. اميبج جس لمكئ تاي هدايكم كج دوخي دوخ نس ذابج ّلاوج تسيب رذكس لترك

 رود ل نلت: لي كس نابي تادباشم تيرا ضني ومنا لت قتراكتءاقيقختك سود لايت ا سوسو: لن بدون لكن أ
 ني تس ركت باف رود عروش ىلا لاحرمج ءاوجر جاري كك ان كى دايم ضفاف سس كلت كئان كر دردوا قب دهس م

 روا لوكا قوز رود للاب سيل اهتسا لمن ل لين تنس اي درب رددوا كيا ريدا كس للا هوب لتر اكذ اك اوكيف وص

 لاك مرورظ كراك اوف اجو رب تدصو كى ررمارك مل هلساراسساكتسرثك ير اردادمب ردد

 : لو لع هه در مايه دنز تح تيثيح كياوك جرب دوا لك زجر سد

 لوما ات بي لب كقيب اج لاي تايح يور وج بطنك '"نكد وج عز يجرب كيس انقر ب تس يرق لاب هدأ
 دايت ياس لكى اديب زج و كيكم اكس ح تنس ىلب كرتز فيض إي ىوق نفاوم كس دادعتسا كاوك ذرب كقولك
 ضي اري فدع ضتدوا كيج« جس تايح رود كس أ قبب لب (اج كك لين ماك نا)“ نك اني د مكوك سا سك
 حس تصر رق ىاء كك ساي قوم لطتركوب ريد حس سارق لدواء كس اج قي هدتز كتردع ىأ ى دك اروي ةكداجيا
 تت ور ب7 22 ت7 ب >>>



 نجي 05ج شف كلامج ناني ١5 هراب )١8( ِءآَرْسإلا ةَرْوَس

 كس البكهدرماب كيدز
 « ني يل ورك راغب نفاومك طاب ىفب ا كليك منو ملك با ذا مى ليصل طرب ازوا لب لاتسمب نومي

 ناي ناتو زومر هو لش مدح آرق تب قلت لس حر ورك ل هج اننا باحساس او نك دينك ديم نة ةرياش

 مهلملا وهوملعا ىلاعتو هناحبس هّللاو -اوج سناب لش باتكى ا آى رموش كنج لإن سل
 (ًصخلم ىتامثعتابطع) ١ .باوصلل

 :.ليلع مرئاف

 دم ركلات آيدكس لا رف ل رط لما تيار لص لييأ حس سابع نا دبع ترضخ مانع لما نس ىو ماا
 تاما كلا سوم نااوجروا ع ومدي ردنا دامت قفقفن رجل ا يك روخمرلم عمت ف لوراورس قير كس بج لوم لاا:

 دوج إب كس لااروا ناكل لئن قو تسمبت كتل وب ثوججق خت نا رول وج ست يشوكاى و لا هسروا تنايد»
 ركاب هس دوبي ء العادي هدو كياني اكد كايا كح لا ءاجآ كل شب قرات ود لإ عس ردو تون ساو با

 مك يوم روشصولن ا نس دوب ءالع ابي ثيم لاي كح دوم ءالعدفو كيا كم رق انج ورك اقيقمتل ب داب كس كلا تس نلا

 رك حررط سا لبن هو ايدي د باج اكل وبنت خس لوبا كا ورك اوس اك و نلا حس نلا ملين تس انج لزج نات ست
 يب لاوس نت هدروا لين ىن هوك دلوجب تاي ددش اك رسمت ويد باوج اكووركاروا« بيوع قب اي درت باج اى كس لب لاونت

 ريك كن به ران ىاشل ك ةكن كرش ل مدام م قوجو ركمولعماحاك وكولنلا سنا ملي سلخ
 « حس دقادايكاكل اك ايكهل_رفساكب رشم قر شن ني ز خس تو ركمولعم احا ما هسرسود بس بيجي دنا واكنلا
 قاف ب [ل اوس ل وتو روكي رول ايآل جاو لب تصدخ ب آدفويي ؟جسايكت يق” ارك ورك اوس قلظتباس حرور سبت
 كتتزوردنج مكاوي ريتك اا هك يتلا اشناري سارككاك ل ود لكب اوج اكنلا ليك يار فذ آيس دركي حاسس

 ءالم وما عطش طول, ير قء ا ردنب ىو دلسلس لن نرتب ليث تاياود لكن لد ل اجرك تس هددت هدابايكومدنب لل س اكىقو

 لرب ترطحر# لوم لاغير ككل كس قف ثلا لوسر الع لب اوت كر ذكن د تحس رة تاهو تيس د بادج لكك
 ىنيقل وكي آلم ل «هّللا ءاشي نا الا اًدغ كلذ لعاف ىنا يشل َنلوقت الو” دملزانركلف تيب نبا

 مج لوب لزان تعي اختل حر وردعب ل لادا اجيك كلبك اءاشنا ف ةاجايكددصداكغ كس ماكى كدت كلك

 كين قلا وذ لاو ل ركرفس لك بررغم سس قرشنروا دقو كف نبكب حصا قلختك نولاو نيعج ل راغروا جس كبر ذك دا

 حس لايك يد لاب وجاك الافق اوساكت قيتتوج قلخت لس حروردوا اهكيامرف نايب ع باد جت سك ليفت روب هوقو

 (ىرهظم) -< ايكن اييأر تن ىرن توكدقاو لا قر ان كت وق رص مالع لوم ل التب كدب



 ١5 هراي 0137 ٍءاَّرْسإلا ةَرْوُس 3 مغ كلل ج شف كسل انَمَج

 باوج ناري اكت ال اوسئارن اعه اي رس

 اعقل ثلا لوسر نيك, رفروا تالاوسوج ل روك تايآ ءاًعوبني ضرالا نمانل رجفت ىتح كل ّنمؤن نل اولاقو
 هدوبيتكس فس الن نامياروارخست ام ليا رلكوكىلا نارك ل يلا بسوو شكى ريو رار كس ال نابيا خبات

 نارك اي داكزادنا ىا قب اوجروا<اجآرصخت ةرطفوكن انا ليم بادب كس تالاوستني ءاتلسجب يي وسكس ذاهب

 كح تما نيمار اظن ل باقدو ايار فن رمقلوك الف لوسر نسا ف لاقت قب ادجوج اكتالاوس د دوبب كس نا لي تايآ

 هدادت عم كنا نايك يكرابيخا اك ىلقو بس كنان د ل باج كح بس لامك يزن كف سانج لبا دوا راكي فيجب
 ضفوب_1وم تكي دياش كل تكيك م درك راووكت يقتل صا لن افلا هدا تيان ايكاسكورقف وكري نان ءاكت دار

 هللا فرصم كاك وسردوا«ج الف لش جس اجاندمنداقري زجر بدوا كك م اكت داي قادس داسدو ةس ركوب لوسر اكاد

 كرا لوي بس هو ركل تيت للك تاز حس تبي كك فسكت باهوكت لاسر ىلا ىلا عقدا «جس انهن مانيب اك

 سا ىت ىلاقتدقلا لالا توج لبيراب حس تر دقو تاق ىلاضاروا جس اتوج ىت نانا كيا تفل وسر جس اتنت حسدايتفاو تردد

 -تدركرباظوكمرباق تاق قي كس كسدادلا ك

 ثقلت مدد هروب هللَحَصَأ ننركس بلوق ى اولا كدهلهدجاَمْؤن سعت
 ذا وروما َرََننمظمَنوفبهكِلَم رسحلا ندب آلاف بدل نق اكد
 خس يهوي لكل هنع مهفلاو تيطاَحُس مهنتك يسيح نمالا ٌلوسر موق ىلا ٌلْسَوبا

 2 اد هيْنَمَو مسرماوطو مينطاؤبب انلاع هاري ويحل َناَكْدَنا ف ةةان ىلع
 و 9552

 4 رتههَوْحو لع َنِيِساَنم ِةَمقلموي ٌةنودْنم ميئوُدُِي دأب يمهل دج اق هللا ُلِلْيْنَمَو

 اورد مهواَرَجَكِلْذ لاعتْساَو ايت هاريعسمهندز اهبل نكس ْتبَحاَمظسج 0 َاَيَمْع

 اًوُمَلْعَي اوريمْلوَهاَديِدَحاَلَكَنو ويم .ٌءاَماَظِعاَتصاَذِإاَع تعِبِْل َنِ رك 0
 رشحلا نك ياسا و م 280 اهيَطِع عم صالات ٍرمَتلاَقاَحَىَذْلا هللا

 َنوكْمتمتنأ هدنأَوَل مهل 8 هلادوحج ى هارت دتلاَئدمَحَ 7 أ ثعبلاو ٍتومللىا الجامهللعجو 3
222 

 قافتالاب اب اف فوخ قاَفْنِإلا يح ْمِجَبل كمل اَذإ رطملاو قزرل ا نم َنفَرَوَمْحنبَرَح

 دايخ ان ايوُحف نانا ناك اورق

 اك ربت فرس © ناهيك وتحمل كاهعب تس يكتما جاب لا م
 هب عاد م كم



 مغتج) اةزكلالج سغف زل نيج هم ١5 هراب (19ِءآَرْسإلا ةَرْوُس
 وول وم تخل سلموا ةسرمب كت قش رف لع ناي زركادك دبي سآ ءاجتتكر دوك د تشر فروا ءاجتيتر كنب لوسروكى نانا

 - انا جاهل وسر اك نت نلا ساب كس ماقتل ل تيس: ل اب لوسرو شرف لسى ب سنا قر“
 لاب تنفادص ريم نايعرد#ابهقروا رملة كح ابكي أ وم ناين م اهفارواو فلك ا كل كس نارك

 دود ديشول كس نا( نث) < الاد دتكي دال تروا« هاك [ب وتس( تالاحك) لودنب سا دو جس ناك نوم هادأ

 م نمنع داك حس هارود تن رواهس فاي تياربو لك امنبر كل ضر ثلارواءعس فققاو تس تالاعم نقرب

 كس لبر لش كت ديسك لب كس ادم ندد كس تمايق متوك ود لبرا لي كاهن كن لادج ساي د اكد كس ناك

 و كس لب اكديم ى ا مجدل لهل تك دو بجو دن مناك اك لاك لوتس لتسلم ومكب لاع

 ذ نير رلكسروا ايكر اك !اكل ونت آى راب لس لوبنادك از كتاب لسا اك ناد قل نوم لحتشروا نزرع ع

 كايا ايما كس دكا يهب حس سرس نس وكم ايك فكس لع اج وم هذي د هذي ردوا كس لبث اج هر كذب مت بسجايك ابك
 را (:و) ايكارجب دوجو اب كس تملظم كنا وكن يع زروا لوف ف لضرثلا هوريشالب لايك بروف بي تاب سا فس لوبا

 رب صح ايدركر رقم تنذو كيأكث عبروا توم كك نا فس ا اىكا هس دكا ريب وكل فاين اريغص تعج نارك س دداقي

 كر امل حد بكت اانا ب 1« لن لين جس رريخب كس راكلا كلم اخ 0 يل ليئبشو كت لوكا

 رخل ل ركل م لشي سا حس شيدت ك فس اجو جير وف سو كل اء لانا كس شراب دا قذر تتر

 -لد لت ىتجس ناسناروا ك ةاجوم اخر كس فض ذة

 نزف فاقت يق نكد
 راب كال ناميابب اقف بآردا نأ د رتل ل :قوَق

 هل لس تيتركانب لوسروكذلا يكمل ين هتك ي حس نتزوج لس ثدب نير لكم. اوس وتر للاب ثداكر ف وكروابش لوك

 -امتايكمر ىت نانا

 ,بكساو سمك ايقء فاو ةسانب نط بونك ب عيب لاذ ما نينئطم نينئمطم : :ٌقلوَق

 متنا ل : نوف

 ل نا ل اوس

 هتنانوكلمت ول < يت رابع زقتج ب رركريفأ كسا لاكرعب رواج فهذي ليي تمن :ييوج
 -ج © ليك ل اع شا يبس ديكات كل عز ريت تاك نوكلمت ءمقنا «ىبر ةمحر ّنئازخ نوكلمت

 ةاوشيي مزه خا تندمتم



 ١6 هراب 01 ٍءاَرْسإلا هورس هم مجال جف كنج
 دس و مسك رس و

 اوف
 لانا تاي رورض حررطى رام ذوو هلو ء نكس سيترشب لوس اكدثد اك هت لايخاكن كرش ماع خلا سانا عم ا

 تعرب لبا ل لك ر آل يان رتقتم اني اروا سبح لوسراكدتلا حسا ملى لصاع تييق فيكي موك ارمي بس اندم ىداع

 ل تير شب دوا تلارمر نكرم حررط سن كل سا رفراكب ذج قب كلم فس كر اكن تس تمير ل قي بأ
 لكي آن كرش 1ع يف رص قرف لو تلك ملانتوداضتت لي تلاسر دوا تمير شب قبولي حررط ىا كت تكن تن اذانم
 هوم لاق تلاسر كي آل الضو غي ذ لاك لكن ردا ةس اك كت لاسر تسدجو كوم لئاق كس ترش

 -ني ةدكق اك ك يرشب كب آ جواك

 انو حس نىك ىت ناهد نس اج اجتثب باج كوكل نب وسر اكلمك سيدي فس نار قب اوج اكل اوس هلك كرم

 روا قوم سيسي انم مجاب ح يريد لسا ىرورضانوم نانا قاكثموحبم أل ناسا متنا ثوتبسركا جس قرورض

 نه انناجوكل ومب دوج اجيد جمرك لوسروك تش رفوف رطك وف نارك توم لمي دا فاكت يارب وشر كس تب انهالب

 كس لؤئاثا هود« جس لوم قتال ناكوا تنم كى اثر وادك احا كس رك درس تروادكت اش او كوك يب
 كس نامه تشرف يدك و تكي بحب نانا عررطىااتركش سامح اك دوج دورك وف انا انكر حت قل كل سيب
 تروص وا فرص خرالصاروا دم ف اكت يارب و د شرس لير كس يك عراجا كنا ةككر لبث ييحالص كن # كلاس نوما«
 تلك ناش كياوك ا ىتدجت سركموج لاح اكت اب اوخروا تاي ذج لانا مانقدجو م سرشب لشي وسراكدثلا كس قوم لي

 لاو قو ع لوتشرف لاو ن#ا) قو لَ كم اك اك.يئارروارطساو نايمرد كس نوتشرفروا لوفاضا ماعلا توم لصام قت

 -هسداهتجوكل وفاسضا لثث خيسار واهس

 رشا كول مترك ركجساومداشراييوج لي تع آخ آلا (ةيآلا) ىبر ةمحر نئازخ نوكلمت متنا ول لق

 وم مناي جسد يس دوك وك لر كاك هرطخ اك ود نوى كوكل ل ناو كل. لافازفكس تضر

 فار فوك اس اوم حلاو لصوح مروا لد كيس تديبط يا نانا كم ليئالاو فس متنا :رخاك تصر دك كيا
 ف اكس تاودروا لام فس نير ضم اع تس ىبر تمحر نئازخ لم لا ءاتمب لال صوح اكتتيس دوك وة لجت اسكس

 ساكس لك آ نيب ىج قتاو بآرك الاوت نار رف كا ذكر افك كس ب حس لقب [ طي داك ادا لين كس دار
 لمي باوج اك تجب طخاكم اش كك ا ديبج لي درك ديت م تاب زبرساكى 1ك راج لير مخلي ناتي كتف

 ادخن لوم لوسر كيأ فرص وفل يو سدرك لاطم سحب اكت راينا لا دض ل ايلدجىادخ ايدك قف كاك

 -لودركل وج ايو لك يي

 1 ومرور رح



 ويصيب

 و اوقف ينحر اياب لوقي ملسو هيلع هللا نص ناكو هللا عضاوت و

 مهجة ج خف ةلاج ه١ ١5 هراي 010 ءاّرْسإلا ةَرْوُس

 ننازخ روا تلاسرو توبندارت سبر تمحر جا لب نآرقلانايب خ_كلاعت التت قون نق تالا مد ررنت>

 ورم كك تلاسرو تدبن ملكوت سقاس تساي نراك ا قب اطم كس ريضت اا لن كل توب تالاك دارس
 م اظناكت ومكه سي لم اوف رابتر جايك تس اح لنا وك تموج قريع كسي لاح اك اوت سكت ابلاطم هدوبينروا

 ودمشاتلا اهم تنك ملاوي ههتناكى اق ساب ايلركأمياركاولانب جوج اج مقل ةسساج يديد لع لوحتاب داب

 (فراعم) -ك انج لتكع

 شسمطلاو ٌمدلاو ٌعدافضلاو ُلّمَقلاو ٌدارجلاو اًضعلاو ُديلا ىبو ٍتاحضاو بنية تاوولائاذقل

 را كقذص ىلع نيكر شملل ربرقت لاوس هنع لرب ذمحم اب لَا تارعش !| نم سنتو نينسلاو

 ىلع اًيودغم اغودخم هاو ومي كلل نوَفملَلاَعقإَجنل ئمجاسلا ظلمة ءارق ىفو نأ هلانلقف
 حض و ءارق ىفو دناعت كّنكلو اًرْبِع ٌريإَصبٍضلاَ تطلب بايالا ٍقلْوفلرَمَتعدَملَلاَو كبنتع

 ىسوم جرخُي مهيأ نوعرف درا ربخلا نع اًفورصموأ اهئلاب © نوصي ءانلا

 اذيض الاهم اٍَسنقٍدبك نواف ةاججدسفنوةلفَو زم سرا ضلي ولو
 هيلع لمتتملا حلو ابق نارعلا ىاهلْرآَيلليَو مو 0 ٍةعاسلا ىل ةرِضْؤاَعَوءاَج
 لاب رفك نم 6َِزَيَو ةنجلاب نما ْنَم اوُْيَمْلا ذمحم اي كلامو مو ليدبد ةرتغي مل لزنأ امك لَ 3

 ِتْلَملَعِساَنلا لعوَرفَتل يالثو وا نس َنيرشع ىفاقّرغُمُهانلْرن هلق هْرَسْفُي لعفي بوصنس نو

 ةكمراتكب لك حلاصملا بشَح ىلع يش دعب انيس 9من هوُممْفَيل و دؤتو لبس

 باتكلا لأ اونمْؤُم ْمّسو هِلوزت لبق نم يلااوتوأَنبولاَنإ نإ يبل ديدبت نوم الرا ةياونما ةباومأ
 ةففخ نإ دعولا باخ نع هل ًاميزنت ًانْيرَنحبَنوُلومَو نادك نادل نوحي مللت

 ٌنارقلا 0 ةفص ٍةداي 000 ينلا تعبو هلوزنب انيرْدعو لك

 نيمملا ذ
 اياوُنْوُمَت نآب هؤذان وا اَمبتأب ُءْوُمَس ىل َنْمحَتلااوعداوأهلدااوٌغدا بَل لق َلْزَنَف عم رخا اهلا اوعديوبو

 اًمْسِمل ىا هَل اذبب ىلع َّند نسح وبفودَت نيذنب ْنِم ئش يأ ىل ةدئاز اق ةيطرش يأ ُنمحَر اي هللا

 كيما ْمُيِجّرلا ُنْمْحْرلا وب لإ ةلا ال ىذلا هللا ثيدحلا ىفامك اهّئاف اهم ناذبو ْىئْسللَمَنِيلا امي

 ُباَيَوْلاُداَمَْلا رافعا وضملا ابا قياما اجلا ذرعا نمل ُنِمٌوُمْلا ماَلَسلا ُسْوُدُملا
 لدا كحل ُرْيِصملا ٌمْيِمَسلا لِما ٌزملا ٌعِاَرلا ضِفاَحْلا طِساَبْلا ُصِباَقلا ٌمِيَِعَا حافلا ُنَرْرلا



 6 سل فنا ل ةَرْوُس 6 مهي نتلالك تغفل
 :ركْلا ُلْيِبَجْلا ٌُبْيِسَحْلا ُتِيِقُمْلا ظْيِفَحْلا ركل لعل ُروُكّشلا ُدْوُفَمْلا ُميِظَعْلا ميلا ُريبَحْلا ْتِنِطّللا

 ا يق ع 0 ُقَحْلا ُدْيَِّشلا ُتِعاَبْلا ُدْيِجَمْلا ُهودَوْلا ُميكَحْلا ٌمِساَوْلا ٌبْيجُملا ُبِئََرل |

 ُدَمَّصلا ُدَحَآلا ُدِحاَوْل لا ُدجاَْلا ُِحاَو 11 َُّحْلا ُتْيمُعْلا بما ُدْيِعُمْلا ُىِدْيُمْلا ىصخُملا ُدِْيِمَحْلا

 ُتْوَرلاوُقَعلا ُمِقَتْمُملا ُباَوّتلا ربا لاَعَتُملا ىِلاَولا ٌنِطاَبلا ٌرِماَطلا رجالا لولا ُرْجْوُملا ُمِدَقُملا ُرِدَْقُملا ُرِداَقْلا

 داما دولا مالا ٌكاَصلا مناَتلا ىنُْملا غلا ٌعِ ماعلا طييقتتلا جاقكالاو ٍلالَجلا وُذ ِكْلُملا ُكِلاَم

 اهيف كت ًءارقبكؤاَصررهجأََو ىلاعت لاق (ٌئذسرتلا هاور) ٌروُمُصلا ُدقتِولا ثراولا قابلا عْيِدَملا

 نبأ كلاحسأ مهي آي ٌرِين َتياَك واقلو ةلزنإ عفر مارعلا وكسر قوس نوك رسل كلش

 يم ارق لوي رَردكَجكير 9 دل اًطسو اًميرط كيس هفاَحْملاو ربجلا َكَِْيَب دف ُدَعُفإ

 نليع ايي ٍرصان ىلا جاتحيف لذي مل ىل للا لآ نم هرصني ّونَْيَملو :بولالا ِكلَملاِف
 ىلع ٍةلالدلل كلذ ىلع ٍدمحلا ٌبيترتو هب ٌقيليال ام لكو لذلاو ِكيرشلاو ِدلولا ٍذاخَنا نع ةمات ٌةمظع

 ٍذاَعَم نع هِدئَسس ىف ُدمحا ٌمامالا ىور هتافص ىف ودفن ةياذ لامكل ٍدماحملا عمل ليعمل

 رخآ ىلا اَدَلَو ْدخَتَي ْمَل ىلا لل ُدْمَحْلآ «زعلا هيا ٌلوقي َناَك نأ ملسو هيلع هللا ىلض هنلع ْىِنب جلا

 .(ُجَلْغأ هللاو) تالا

 لالج َقِقْحُملا ٌةمالقلا ٌمامالا ُهَفلَآ ىذلا ميظعلا نارقلا ٌريسفت هب ُتْلّمَك امّرِخا اًذِب هُفِّلْوُم لاق

 نأ ار سِئافَ ىف ٌىِرْكَف هيف ثلذبو ىدهج هيف تغرفا دقو هن هللا ىضر ُيِعفاشلا ٌيلحملا ٍنيدلا
 ٍةقيقحلا ىف وبو ميعنلا ٍتانجب زوفلل ٌةليسو هتلَعجَو ميلكلا ٍداغيم ردق ٍةدُس ىف هنلاَو ىِدِجُت هللا ًءاش
 نيعِبرظن أرئا هللا َمِجرَف وعملا وذامتعالا ٍةبَصَتُملا ىالا ىف هيلعو ٍلّمُكُمْلا باتكلا نم ةافتسم

 6 7 دج 1 3ور يلع قطاف طع لاعببف كرو ايل فاسنالا

 َئِفْعْصِوْيِزْجِععمُدِيَدَاَمَل تن ية فة

 فرحبولوٍلوبقلابىلْؤَمَو هنعّدراقاطخلابْىِلْرَمِق

 ِكلاسملا وذ ىف ضوخلا نعزعلاب ٌىِْلِعِل كلذل ُضرّعَتَأ نا ىدلخ ىفّطَق نكي ملو اذب

 َداَنْعا ّن ْنَمب ئتأكو امص اًناذاو اًيمُع اًنيعآو اَفلُع اًبولق هب ٌمتفيو اًمجاٌعفن هب َعَفْسَي نأٌهّللا ئشعو

 امهقّئاقد ىلا ِهْجَوُي ملو ٍدانعلا حيرص ىلا لدعو اًمسح اهلصاو ةلمكتلا ٍهِذِب نع:برضادقو ِتاَلّوَطُملاِب

 اًعالطاو اًقيفوتو ٍقحلا ٍليبس ىلا ٌةيادبب هب هللا اًتقذر ىمعا ةزخألا ىفؤهف ىمعأ هذب ىف ناك نمو اًمهف

 اكل 1-8



 مىسدجا بلال كج سخفائلكل نَمَج يمل ١5 هراب (17 ٍءآَرْسإلا ةَرْوُس
 ٍءادهشلاو َنْيِقْئَدِصلاو َنييبنلا نم مهيلع هللا معنا َنْيِذلا عم هب ناتو اقيقحتو هتاملك يتئاقد ىلع
 ملسو هبحصو هِلاو ٍدمحم انديس ىلع هللا ىلصو ٌءدحو لل دمحلاو اقيفر كيلوا ٌسسحو نيحلاصلاو

 يشاع ٍدحالا ٌموي هفيلات نم ٌُتغرف فطن هللا هلسات هلْ َلاَق ٌليكولا معو هللا اًنيسحو اًريثك اًميلست

 ةنسلا نم َناضمر ٌلهتسم ءاعبرالا موي هيف ٌءادتبالا ناكو ٍةئام نامثو َنيعبس ةنس لاوش رش

 .ةئام نامثو َنيعيسو ىددحأ ةنس رفص سداس ءاعبرالا موي هضييبت نم غرفو ةروك ذملا

 ءاصع (5©) ءءاضيب ب (0) لت يووروا تح كك اطع عنا لكلاب زجل مترك فاقت ئكرسروا :

 نوليكروا لاس لش (8) ,لاوما تكالب () ,نوخ (© ءلزنيم 09 ,سوج (© لاين © ,نانرط ©

 رارقا حس نيكرشماكت فادص كي آل اوس ل جل س لمار ب ل ساب كس فال ةطط اوم دخت( ريس )كك

 ليث تءارق كيا روا ورك اوس اكل, لكل يارسا قب حس ناوكر فاك ابك. كوم فس مك | سب وطال فس ادك

 سال ابك فقة ةقن كوم ف# ناوكرف لع آل اي كس ناهد بج ( يكل اوس تم لج دجتا سكس خيص/س ىذا َلَقَس)

 تريل ابد مب وخ ت0 نوكرفهس )ابك ف ةفقفةبلع كرم نوما لقا بولخم ( نم ) هد زر م وللي وم

 هك شل ءات ل تارك يروا يآ تاريدانع لنيل لين لامر ف لذات نس يتب كل كس نيب دوا لوفاسآ ل ايناشن ورا
 مكايلركودارا فذ نوكرفرخ [ءاكيباج يدرك م ورحب سخر اي اكيناج ايكك الب أييقي زاك ومنا رجب بس وش ألن ناوكر ف س٠« جس ديت

 ب فس متدعب كس لاء دركق روك ويا بس كس لارواوكى ا فس من قاس كرب اب لاكن سرع كلم دامو كاد كوم
 ني ركرظا موكب س وكن ارواوكم م: لاكي آهدعواك تمم يق ندم تر [ب درج وبدر لع نان ذرما وا كاي دك تس لم ارم

 6 0 ا ركوب لقشر نت ءاراجا كا ريبجا داو رجتاسكس لت قرروا راما دجتاس كس قارون آرق فس مروا كس

 تس اوك ورفاكروا الاد ةساشم قرت و خ كا تنجب كل كس نولاو فال نامي تيس ا دك آس مروا ءاوم ليث وريث

 ل انسا ذولا ثوختلل وأول تامل جس ايكى زان لبن لاس اسي خ كسك وحنا ثول 1ث ذ# مروا جس ايتكرك الاد فساد
 «نباطم تولت ركودعب كيس قتل ايكل زان عتردتب وك ا ف مترو لاحم سا هودك احدت سكس دفقوروا كرش نش
 ايكاطع متلي سلو ننس نة قلن جك الو وريشالب دي دهت كل كس ناييدفام تايون موك سامو دب سس كدافك بأ

 هد ب كس لويز ووو لج احاج انس ركب ( نار )كن لا بمب سال ناميادج ليث كولوو تس لن بانك ادا ايل

 ك- نآ اي اكب رهس دام كاب كك لا قاظرعو قت ع كاي براراع كل ث هتك هوددا لت ةس ذي كلش
 دايز ليث ةسذي ركل ث هك بكس لول ذو ةسس وم ةس هر هوروا جس الاو نيس د دلو جادو بشاب هدعو اكتب ىل ب دوا لو

 رول ىذجاع ىكنلا كك .فلا نآرق رواء _فطعدهتاسك تنص داي زري نو رخيي( تن )( سن لم )ديت سك تنم
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 قكدتب كودوبخموو ةولمكابكذ لكن كرش, تس رك ابك ريفا ب« وسر كس دذلاروا جس اني دامحؤب عروض عروش
 رك هاسكي هس نا يآ لوم لذات تييآ (هدنخ 1و1 ليث تس راكي دوبتم اردو دخت اسكس ئلادوخروا ل ةس دك نحس

 حس لي لافود ناو راكي رك هك لي( يافا ايدك اوحكر منوم اي تتوج حس لن لاوفوداكى ا ىف هداكي كسب نسر ايوداإ
 - ل حس لاو نا كمان لوفود دب جس هدا ذامء جس هيطرش اني لن كس لك كا ماندتتتا مانقوراكي قبس مان ل

 وكت ءارق قريت كل لاء تءارق يا لع زارن تل عذب حس زاوآدثلب تب امنيا قلد دوا ءايامرف ذ ىلاعتدلا

 تسي( تب ) ثدوا جايك ذانوكا فس لس ( قت )وك ءاروا كح دبا لعب ارب وكن ارتروا كك هو زي لس دكر شم

 للعلم ارقككر وا «ركرايتغا تاراكن ايعرد كس لاوفود تسي رواد « ليك هدافتتسا تاسست لان عذب تسذاوآ
 تاتو كرك دوز ه ودتردا عس كير ش لوك ع تيب ولا كس انروا < انكر دالداشد#ج ل: كك كس ىشلا

 هداتركن ايب ّلاذب ىرول ىروت كى ا اقروا «وم تدجاح كر اكدب ىلا دكه يس لاير وزنك و قي وب ترورض كر اكد

 رولا كرهل سلاش نإياش كاد تس كارم روا تس قر وزنك وا تس كيرشروا ح كر والوا كسا آن ( ني)

 دوا«تءاذ لاك يس اكدياك م انت هومك جس تسرجو كت لاطد لما نركب ترم اكدت ( ب هيمدع تافصل دوا «ركن اهب تسلك

 دهس و# تسوء ك سومو رالي تافع

 مليار بآل عج ايكأت هياور حتي ترضخ آس دنس قلة ةناقن ىفا ذاعم لش رشم يا لح صا مايا

 -(مكارشناو) < ككمرو أ ادَلَو ذختيمل ىذُلا هلل دمحلا كتزءعت يآ

 لاكن يدلالالج قر ع ماك قوم لك يو ريكي رقي صن يزج ىرخ "رف نس فلما لا
 اف كرب الم يت تككىا فس لطروا قداكل تذاط دوي فيا لشي لا فس شئرو ا« رفافيلا ذ#ةلق طلت قفا ش
 ( لكم قه )هذا منوال وادا ءاشنا ءاكوم ديفنتستعسس لاا ناكل ومات لب! بط نسا قدرك فرص لانا

 باتكت قيقطرو ( لوا فصن )صني دوا ياني هل د ذ اكل ايعاكل يي متن وكلا فس لطدو' ءايكف يلا لب ند ”* نر اقم

 رواد اتعلم ( لا فصقن) ىلا لمع داب كس تابياشنت تايآروا «س1و+ لمكتج حس دافتس حس ( لا ف ضن ) صح اك
 كك قوم قققاو ري قلم كلب ساركاووروا :هتكيد حس رك اصنا فرط اور كس رك مروي ضن اهلا جس ايس درج

 -( هس لرشانفل للم لول )يكتشف ليروا«ه# كس لا

 دوا ىذجاع يا نس وكت ىثش قف ل كرت ساكن نس لاك كلا كن ايبا جبد نيس ذس شن يبقي
 لك ا كج وجروا (# ل ورك رالصا ئثل) كل ورك روجر لع اكس ركرب اينو كى عطر يعوتج دايك عرور شد وجواب كس ىدوزنل

 -(وركأداير ركشاك ا )ود لوكات ف كياج كاطع قرت نك( شادنخ) تيلوق

 فس ركض وتو روف لومتارب نا اك, ودل حر وروح اك ما لك وقر برب س لد ريم ت ار يروا ءاذهذخ ىلا (اذه)

 تكتظ 5520502010
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 دئي دهر ذك لا وردا ءكيارفاطعرشل حيي ذك لاوورل جس ديما تل تلاذ ىكدألا«عس هواك فسد فق تسب تس
 وب كوبا تاو مج نوم زا كس ضرما لك وكاكتس د لوتكاك وك سرب دوادك خت دوا كول

 ردوا هوب يك ارا س ( نت وا تامل ) لص كارول لهل اكسب لاعداد: تداعاا ( ملاطم لس نوباتك

 يكس سود »وقلب احدنا حس لاو ناو شجار ود نا كك تزداد مايك ارعا فرط ىكدانع عزنرص
 فقاو ح لويكيراب كت الكلس( نآر قل ساروا شنق موق كن قواد ديب رذ كس (نآرق )ىلا ليت ةسشلا اب راعدلا
 دنقلا ب نت ككس ردت اسس لوكذل ىلا تلو كا ليتك ( بس ءاعد تششااروا)«ل اليع قف تك كن يقتروا كف

 ءل قف نير رابتلا كس فس وم قر تارغتي ردا لين ناصر » ادهشروا لخبر صرواءايبنا هوروايامرف م اعنا نس

 دقلارواءو: مالسودورور إس تس باج كرما 8في تر ادرس دامت دوا« لين كس كس ل شالو دعو ثلا لير ترج بسر وأ

 فيل ان لك ا ل هيكل سرك داعم اكمعركو فطاوجت اسكس ناادثلا « ذة: تت فاو: حس ذاسر اكن يرن لاك كل سام

 كادوا لوم لع لاس روك يتشرب ذورب كاضمر عرورشادتبا ( كفيل ات )رول او؟ نر رافرالا ذورب ع٠ ٠ اوشا ع
 لوما كا زشراب زوربر فصا» تغارفسس شيث

 نزففنفت يح كم
 ؟ددلفايكاكذ# ركل اوسرجياقمولعم اك ففي ب آكس بادجاكل اوم لادفاضايب «ريرقت : لوف
 دج يرق ل اوسلب جم شئ ابفتنا لاوس يلو
 لوزن لبق < بلطم اكن آرقلا | ليلا يوركةراششا فس ماطعرسخنركن لام فوذح فام لوزن ؛هلوزسن لسبق : :للوَق

 ل للطعن لس اذا عقد رةكفطا ليكي رق

 قىشعمي ناقذالل َنورْخي قباس فطعاناقذالل نوٌرْخي مكسب اوجاكل اوس اي ةدايزب فطع : قوق

 جا كدورح تر ام للي لاوفوو نلالكالاح لإ رت يلع ف وطعخسر وا فوط سس رجو

 ابر لال ايداحتا سيو كل تجف اضا كتم ن وكب لي نوطخم يلوح

 - لي نتكادن كنج لع لكيلا فاطم ني نت ياك سهداشا ليا نش ىف : لوف
 ىتسحلا ءامسألا ُهَلَف فذعرب لادروا < فوذجب زج ايرث ءاماّيأ لجهداشا ل للا ّنسح وهف :اًةإوَق
 دهس ايدك اقم مق كس لااوكنا زج لا دك كف صال اذن تس

 2 2س ماقدر فرط نجس عقار فرط كف وح يت هل مكه هراشا ل لا اههاَييسل : نلوم

 -6ةسآمالانوعاكمما
 عاوشبجي نمنإ>
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 -<ج باو# اكردقملاومليأ تابعي خلا قحتسملا هنأ ىلع ٍةلالدلل كلذ ىلع دمحلا بيترت : لوف

 ليمجلا ىلع ءانغلا وه دمحلار ءا_ءفيرت كل خقرايظا ماس ىلإ تهل كات
 ئلو هل نكيردلو ءكلملا ىف كيرش هل نكيزملو اًدلو ذختيرمل ىذلا هلل دمحلا لق” تيب آهروكْ (ىرايتخالا

 لاري قل سكن لوم رم ىلاهيا فصورمساكالاح يلاهياكهن نين قل وتتروا ل روكن فاصوا نام تيب[ ا "ٌلذلا نسم

 -ه لوبي زتي اسك

 ا ع ووو سا يعم هتتاذ لامكبا باح
 ل د اكرتوتدازبل لي ناتضاكى وو لن ةراقئدعا بس مع لو لركتلالدريد تازلووجولا بسجاورواوب ىنتتم

 لوا بس اندجر جنن تسجد كت اذ ررطاك اج اتومرص نق تو كت افنم نطل تكسب صاح اكبارج
 لاي كويتي لومالف قلل وم حنس قويي بحب كس هاشداب كسي تنقل ب تافض قل ل ونت روك دك جس ب بادجي ديب راك

 ساعتك ريب لومالغوكت اءاعناروا تانامح | مانتداشداب لون كنس ديت كس لا بج رواج اترك رزخاومن اجب حس

 2ك نعل كد كيرشك سي تقرع كيش دال لوى ونت” ىماعنا لوي زي وهال ىقئكرلو حررط

 لوب تن ب تروص ريض فروا انوه داقدديز تجول ؟ نوم دت متاعب لس دكاطعم اعناواشداب لبي تروص كفو

 تسقيط ا« لت ل كت لالدري فسد دداقري ماعنا هدايذ ل وأود هب روا<ج قركت للالوريءانغتتساروا تدق ىف كرصن كج

 دع تسردانرك ايب ترب نااذبل لد ّلاج نب لاجيت تافص قب لون ركن

 تارت يآوكت يأ ا ذقن ثلا لوسر قم (ةيآآلا) دل و ذختيمل ىذلا هّلِل دمحلا ىنعني رعلا ثيآ : قوق

 لذ مجرد نمدقي م اكشن ذب كس ياو تس فرشوزحس ا ىلاعتدفلاكتن ب ناذور حس ىدنباي دكت بأ ا ضخ كيسي ف

 ذختيرل ىذلا هلل دمحلا لق مازور جرم !”هارعإ ك- سا ذب تومي ال ىذا ّيحلا ىلع تّلك وت لوا

 2 ةيتاكدتبإب اًريبكت هربكو لذلا نم ىلو هل نكيرملو كلملا ىف كيرش هل نكيملو اًدلو
 (ىواص « نيلالج هيشاح)

 انقزر رطىاع تار فرط ُثلّمك امري هيف ب هب ٌتلّمك ام ىف ىا ىدهج هيف تغرفا دق :(مْلوَق
 لي عار فرط ُتْلَمك اه لبر يمض اتاك هب هللا

 نق: لأقردا«سئافن عمم ىا جس عم نى ف لي سئافن ىف ريب جس لرب هيف ي ّسئافن ىف :ًلوف
 - لي دارموديدنييس يق تاكروا لاو

 لوعفم اه روا <. ىلاغلوعفماك ئرأ ءىدجت «ٌُنظاو ُمّلعأ ىنعمب ب « لإ دماج لووول ضروا فروزن ءاهارأ + َقَلْوَق

 دارا كسب نا اين عفا تاك ياكل ومات لن بط اذني انتي« ءاهودج هّللا ءاش نا ىدججتت اهارأ.ىا بلا
2 
 1 لمشلبي مزمز
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 .عفنت ل ىدجت« 38 اي يدك

 تدم اكنلد لم احووروا جر متري روطوول ور تح ف اةةطت كوم ل مييلكلا داعيم ردق ةَّدم ىف ُةَتفَْلاَو : قُِوَق

 كس تقني هتف قدم ااطرسض اهلا كتسدم لارا قلو ليكي لاوش لورا لوم حس نضع كو ارتبا كفيلا تس

 تاس لاس رع كى سم الط تنذو ىلا بج جد تداع فاطظ ماك ذب اننا لم تدم لؤي ولاعة نلح ايا رفبب رول
 -ايكف يلا س ىو م العوج صح وو يكلم ( ىبخ ركلا هركذ امكر 0

 - ا رفر روطيس ىقدكي ذ_ لتقل قت لوم الع لّمكملا باتكلا نم دافتسم وهو : :يلوَق

 هدركفيلاتاك كالع تن هيلع : ماو

 ده مدرك لو ورا ١ ٌةثرِهظاَو ُةييدَبأ ىذلي هتياده لجل ىا  هيليلعت ذا «ىنادهذا : قوق

 اكل ولرل ع روجر حس طرب لاكي كر ًايدوكى علم يموج ني ءاطخلا ىل رهظأ نم ىا ءاطخلاب ىل نمف : :ٌقْلوَف

 داك وركن العا ىكراؤ جل

 .اًضارعا ضرعأ ىل ءاًمشح ,َبَرضأ :يْوَق

 هقحالرودقباسكس نالالج» شب ىمعا هذه نع ناك نم ىا < نع نثكى ف هذه ىف ناك نم :ةّنْلوَق
 «ىمعا ةرخآلا ىفوهف اكعد افققادانروا هرب سىس لوبان رسودهداكوم فقاوانروا هرم بس تس لوصتل وفود

 كج هرم بس روا فققاوان سرقت ضو كسي بلظم لإن تم الوطضارمس ةرخآ رواه نع تى ف لابي

 اكسر مدرك حس تالوطوو ١

 بس انموداي رك لاذ حجار فرط كن آرق وكل يربي كدعب كس نما هس عت ا رافرط كن آر قريت هب هللا انقر : نوف
 لوم تار فرط قدا صح هب لمك امل لير يم دعب دوار كس يقل طمس مالك اي

 لم 6. «زشليز ورب لاوشا «حس يومن وا ف صن ليك وب ةس رف طوس م الع خلا هفيلات نم ٌتغرف : قوق

 - لوو حك ايشرابج زور ما ل يب حلالا

 هانم انيتاَدَقْلَو

 زج ىق كيأ تارمث تن لامس لكتخ للز تس اسر كرب نلت, نلوخ ( كان ) عرداقض( لوج) لمت يذم نئافوطع تار
 هس زوروا هدالعكس نارك فقالت وم تر ط7 .اناج لترك وبسرروا لوبا ىو ركوداجاك اصعوز اورو جس

 نر اساك ولواب ءاناجوم تنلوداك يرد حس نال ءانفت باكل ومش هرب حس رقي ذما شا رب اشكل كك
 هيض »ل
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 حررط ىلا ءايك فس موق لك اروا ناوكرفورباشم اكن: لين دارمس زج تو فرس عيت تاب [ن كيندر ان كاىولسو نم نوم

 « ايكراغ زنك ياوكت ارض تو ىلاسطقروا جس ايكراش لس لوزن فاى ( وكنت ايدل ب ىف الغنا نس سابع ن لنا ترضخ
 دج فيشتيياورووركس قى ناي فلكس لا ليف كدت تسب[ ئ ك2

 وم ناكر فت ل صدا متس نا زر سل ارجاظي « ضرالا اونكسا ليئا رسا ىنبل هدعب نم انلسقو
 رصمو رابوورعب كس كلك حرص ورك تسيب تداهش كل مارس بنرات كوت يك دار اكل اوك دقن ارد فانك
 نار قل رييشو فارع ةروستسدا هش كا« وم لاو سم نيطسلفركرا ذاك يب ين نا دديم للاسم ليي اياب , تك ليف
 قت تناآ نورك تارا ب ةروس بس نط زرم نيس ارمتس. سالي قم جلس اس قلو كس نايك
 -<- نايياكيزنتدديح لى كلب تايآىرخ آن ا'ءامق نايباكديح تروا يزنت لاقت

 :لوزن ناش

00 

 اد لص لكي كس تي آب ادجاكل اء ليإ داك دوت ودفروا ل 2س خئبتس دايك ىلاوع اس كيلة سشل

 -ه لوب تاذاىف كيلا دام ليراكي كاتس ماناككث ماتت ا تس تمعردا لأ نكد كس داش لكلا كجسايك

 :صقاورسود

 رول نانا ليتم وا نا آرقروا ل ركءازهتساروارخست عكر شم قت ركح سا رقرنلب زآواب ل زارا لت لبس رك كبسج

 رج وكي لآل م لمت اوم لان صح ىرخآ اكتم آى ل باوج كس لا« هت تكن اب تاغ انك ناش كمل اهت ققددخ
 لا رف يقلك ركرايتفا كور شايم ل ءافخاو

 تا وارسلت

 كن تس كابكوئروا لاصروا « كس تت لير اك ظناوكل وتب برر واكس تيس درا رو الوا ك- < ىلاهقدلا ىراضن دوبي
 تيبآى رخل ب بادجك لوقف ل ويت نا« تاج آكل ب تلزم دق كى اتق وج نه دنب برقم وص ىلاهقشلامك
 -< كورك كلوت لعل لوم لذان

 ها نشجي مزما>



 مجالا جسضف لنج هوك ١ هراي 017 ٍءاّرسإلا ٌةَرْوَس
 نااونكي زك بيك و ني ليت تع تري يك ساي[ ب ثيدع اخت خلا هلل دمحلا لق تي رخآ

 4 قتل شاوكل زا هس رك يمي عروا تدابع لكشلا ىت قاما لوك كنس كت ميار يب ل تي أل 000 رك

 ١ < مزال كك لاانركفاز تك ارو نمت "كلي لباس
 رك ا قلي بآ ةئاقت اتاجوب لب اك كوب يب ٌلوكبج لم باطملا دبع بك ب ترف ةئاقتا و سأل تعج

 نم لَو هل نكيملو كلملا ىف كيرش هل نكيملو اًدلو ذختيمل ىذلا هلل دمحلا لق كت. ةيسداع يآ

 (ىرهظم) .ًريبكت هربكو لذلا

 :ءافش ع

 دياب اريك ررط ىلا الكر باب تختاس ساني دقلا لوسر لن ذور كيا كت تس رف قلانكمةنايق وريرم ولا ترطح

 مادامت فتن دد ذس باءانق ناثي يروا لاعحلق تب الادبي صيبا كيارزك كبآءاقلثدقار كتف بآ
 هو لوب حالت تن الكنج لي يرف نس يآ «ايدركل اهدي نس قدا لدا ملا يكرس ضنا ؟ايكوم يكل اع

 هلل دمحلا توميال ىذّلا ىحلا ىلع ٌتلكو شت« يت اللكوو كيس اج قدروا اج كراهة

 يآ باب ل لام تع اوكا كك لس فير شت فرط سا بآرجي عب ص رتب كس للا (ةيآآلا) اًذَلَو ذختير مل ىذلا

 -لوءاتع ذي وكنا عتساىدئباي ل لإ سالت تادلكي كن ذب آت بجايكش ءعفسلا ايار فر هين اكشخ

 (فراعم «ىرهظم «ىنس نباو ىلعي وبا)

 :عساش لع
 0 ل

 كترخ [كءارما ةروسدلج رنتك ش عجرشت كل وا فصفدعب لس للا لوب لمكير بن لوريل نيت عجرشنىك ىلا فن كت
 .دمحلا ِْلِلَو «وكل مك يورو نجل اطمويا ع5 تشزورب ىلا عقر وراتب هس

 ىرعس# نب فصل امج زتم)

 رتب لو مولعلار او ذازتسا
 هاكشسل ىلاثلا عقر +


